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 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس  نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا برهلل دمحلا

 .نيعمجأ

 : دعب امأ

 لأسن يذلا فلؤملا اذهيف اهانعمج ءامهب قلعّسامو جحلا ماكحأو لئاضف لوح رودت ثحابم هذهف

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيما « ميركلا ههجول اصلاخ هلعجي نأو «نيملسملا هب - نأ ىلاعت هللا

 هبتكو

 ينسحلا يكلاملا يولع نب دمحم ديسلا

 مارحلا دلبلاب فيرشلا ملعلا مداخ





 اهمظعأ امف ءريخلا مسوم مودقب ريخلا رئاشب انيلع تلطأ دقل
 .مارحلا ةدعقلا يذ رهش لاله يف ةعيدب ةعلط نم اهفرشأو اهلضفأو
 ىلاعتو هناحبس هللا لاق يتلا جحلا رهشأ دحأ وه كرابملا رهشلا اذه

 رهشأ يف جحلا لمع نأ ىنعملاو .# تنم يمل ميكا لات كاين
 يف ةرمعلاو جحلا ركذ امل ىلاعتو هناحبس هللا نأل كلذو «.ةمولعم

 :لاقف تقولا يف امهفالتخا نّيب «وَن دل ل 1 ايو :هلوق
 امأو «ةرمعلاب مارحإلل تقو َةّنَّسلا عيمجف (؛ 7 ا محلا
 رهشألا هذه ريغ يف نوكي الو ءةدحاو ةرم و يف عقيف جحلا
 تناك اهنأل «هباتك يف اهُمَسي ملو «تامولعم اهنإ اهنع هللا لاق يتلا
 ضعبو نيرهش ىلع عقي دق ارُهش الاد :ظفلو .مهدنع ةمولعم

 هلك ةل وتم ل : رهتشلا نعي نآل :ثلاثلا

 نبا لاقف ؛تامولعملا رهشألا يف فلسلا لاوقأ تفلتخا دقو
 وهتك : يرهُزلاو .دهاجمو .عيبرلاو .ءاطعو ءرمع نباو ءدوعسم

 .هلك ةجحلا وذو «ةدعقلا وذو «ءلاوش :جحلا

 ىه :ىبْعَّشلاو ءيعّجنلاو ءيّدَّسلاو ءسابع نبا لاقو
 ا .ةجحلا يذ نم رشعو «ةدعقلا وذو «لاوش

 نيم هلاك ةسسلا اذ: 1 لاق ىمق» 1 مدلإ قلعت ":قرللا ةدئاقو
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 اهنأل ءرحنلا موي دعب لامعألا نم عقي اميف امد ري ْمَل ءجحلا رهشأ

 ءرحنلا مويب جحلا يضقني ريخألا لوقلا ىلعو ءجحلا رهشأ نم
 . هتقو نع هريخأتل كلذ دعب لمع اميف مدلا مزليو

 بساني يتلا يهو ءجحلا رهشأ يه تامولعملا رهشألا هذهف

 يف ءاملعلا فلتخا دقف ؛اهريغ يف هعاقيإ نود اهيف جحلا عاقيإ

 ةْنُس نم :سابع نبا نع يورف ءجحلا رهشأ ريغ يف جحلاب لالهإلا
 .جحلا رهشأ يف هب مرحي نأ جحلا

 مرد عم: ىنعازو لاو نسواطوب «دفاحسو::فاطعل انو

 نمك ؛ةرمع نوكيو هجح نع كلذ ِهِزَْجُي مل جحلا رهشأ لبق جحلاب
 لاق هبو «ةلفان نوكتو ءهيزجت ال هنإف ءاهتقو لبق ةالص يف لخد
 . هللا همحر يعفاشلا

 يف جحلاب مارحإلا زاوج هللا مهمحر ةثالثلا ةمئألا نع يورو

 يذلا اًموي نوثالثلا هنإ :ءاملعلا ضعب لاق ؛ةدعقلا يذ رهشو

 هلوق يف دهاجم نع ثيللا لاق ؛مالسلا هيلع ىسوم هيف هللا دعاو

 اهَتَمَمْتأَر# .ةدعقلا وذ :لاق :4ةْلِيَل تيِئَلَت ىَسوُم اًدَعْوَول :ىلاعت
 دعتسيل 4ُةَليَل تبدأ دير ُتّق مَمَفط ؛ةجحلا يذ رشع :لاق 4ِرْكَعِ
 2 رس م آ 5 ل 0 9 2 .

 انِئَعيِمِل ئموُم َءاج املَو## :هلوقب اهيلإ هللا راشأ ىتلا ةاجانملاو ءاقلل اهيف
 نإ ٍلَبَجْلا ىلإ ٌرظنأ نكلو نير نأ َلاَف َكلْيلِإ رظنأ ةفرأ بر َلاَق ٌمّيَر ُمَمْلَكَو 5 ات 1| "امنا .ىآ2 ديت 1 15 ا "اا نا مج 10: خشم خسر
 ساب مه ص هر ع كسر سرا عيل 7 كج عسر هلو هبل د هع2 م
 ئسوم رخو احد ملعج ليحل مير كح املف ىثرت فوش هناكحم رقفتسا

 يل ذآ و لل وم

 يتلاو .2©(4 تييمؤُلا لَو انأَو كيلا تي كبش َلاَد َّقادأ آلف اكس
 ءابتجالاو ءافطصالاب همركأو اهب هيلع ىلاعتو هناحبس هللا 22

 . 4# ىيلَكيَو ٍتلْسِرِب سال لع َكَنِيَفَطَصَأ نإ َنَسوُمَي :لاقف ؛رايتخالاو
3 



 ىنب صيلخت ةلحرم تهتنا نأ دعب ىلاعتو هناحبس هللا دارأو

 506 نوعرف نم بيذعتلاو لاكنلاو ناوهلاو لذلا ةايح نم ليئارسإ

 يف ةفالخلا ةمهمب مايقلاب ةدايرلا لبسو ةدايسلا قيرط مهل عضي نأ

 ةاجانملا هذه يف ةاروتلا ىسوم ىلع لزنأف «هللا نيدب ضرألا

 ينل مهسوفن ةيبرتو ميظعلا رمألا نم هيلع نولبقم مه امل 6

 نه ارلالا نى دل انيكك » :لاقف ف رتشلاوب ةفقولا ىلإ تتارش
 98 َكَمْوَف رمأو ورعب اًهْذْحَف ءَنَم لكِل اَليِصْفَتَو ٌةطِعوَت وْىَت ل

 .* 9 َنيِقِسْفْلا َراَد ةيروأَم م

 هيبنو هدبعل هللا ةدعاوم تناك ةميظعلا ةلاسرلا هذه لجأ نمو
 هس

 اًدادعإ ةدعاوملا هذه تناكو ءهنم ىَقلَتيو اهاقليل مالسلا هيلع ىسوم

 مو او يام اا
 . هيقلَتِل دعتسيو

 تقلق ركع 520000 دادعإلا ةرتف تناك دقل

 .دوعوملا ءاقللا ىلع هسفن اهيف ىسموم ضوري «ةليل نيعبرأ اهتدع
 صيخشتو راضحتسا يف قرغتسيل ضرألا لغاوش نع لزعنيو
 قلاخلا يف اهيف قرغتسيل قلخلا نع اهيف فكتعيو .فقوملا ةيناحور

 هسفن ومس ٌولعيو .هسفن ءافص عشيو هحور ءافص ديزيو «ليلجلا

 ةلاسرلا لمحو «بقترملا فقوملا ةهجاوم ىلع ىوقتتل هتميزعو
 .ةدوعوملا

 مث ءالوأ نيثالث ةدعاوملا هذه لعج ببس نأ ءاملعلا ركذ دقو
 ىلاعتو هناحبس هللا نأ وه «ةليل نيعبرأ تاقيملا متيل رشعلا ةدايز

 0 ركنأ هماص املف «ةدابعلاب هيف درفنيو نسهدشلا موصي نأ هرمأ

 :ملسو هيلع هللا ىلص هنع لاق يذلا فولخلا وهو  همف ةحئار

 ٌسحأ املف .- «كسملا حير ْنِم هللا دنع ُبَيْطَأ مئاّصلا مف َفوُلُخَلا
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 :ةكئالملا تلاقف ءهنع لوزيل كاتساف ءهنم بجعتو هركنأ ريغتلا اذهب

 هيلع ديزف «ءكاوسلاب هتدسفأف كسملا ةحئار كيف نم قشنتسن انك انإ

 امل  هيلإ ىحوأ ىلاعت هللا نإ :ليقو .ةجحلا يذ نم لايل رشع

 هيلع ناك اه ىلإ كرف ةوعي ىتحح ةيلكأ ألا ىسوم انة. هاقشا

 . .كسملا حير نم ىلإ بحأ مئاصلا ةحئار نأ تملع اَمأ «لبق

 .''”مايأ ةرشع مايصب هرمأو
 يدف نيح رحنلا ةادغ مالسلا هيلع ىسومل هللا مالك ناكو

 .جحلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل لمكأو «حبذلا نم ليعامسإ

 هللا ىلص يبنلا َرَمَع هيف تناك يذلا رهشلا وه ةدعقلا يذ رهشو

 يف اهب مرحأ هنأ عم هتجحب اهنرق يتلا هترْمُع ىوس اهلك ملسو هيلع
 هللا ىلص هرّمع تناكو .هتجح عم ةجحلا يذ ىف اهلعفو ةدعقلا يذ

 .عجرو اهنم للحت لب اهّمِيُي ملو ةّيبْيَدْحلا ةَرْمْع :اًعبرأ ملسو هيلع
 مئاتغ مسق امل حتفلا ماع ةنارعجلا ةرمعو «لباق نم ءاضقلا ةرمعو

 يذ ىف تناك اهنأ روهشملاو «؛لاوش رخآ تناك اهنإ :ليقو ءنّيَنَح

 ةدلغ كيلو امك وع اورلا ةجحب نلن هنردضوب وويمجتلا' هتلعو:هةدعتلا
 .اًضيأ ءاملعلا روهمج هيلعو «ةحيحصلا صوصنلا

 هيض نبا هع اة كلملا نو ةنناط نع قرو ةقزن ل13
 ءامهريغ ىلع لاوشو ةدعقلا يذ ةرمع ليضفت ءءاطعو «ةشئاعو

 رامتعالا نألو ةدعقلا يذ يف رمتعا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل
 ةدايز يدهلاو ءهماع نع جح اذإ يدهلل بجوم جحلا رهشأ يف

 . يَذهلا كسن عم ةرمعلا كسن عمتجيف بليس
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 ّصو الاجي َك وأي لأي ٠ املأ ىف نّوَأَو# :ىلاعت هللا لاق

 ب عع الكتإ 8 او ا ل
 3 ع م 0 ماَيَأ ي هلا َمْثأ اوُدُصَتُي

 4© © نبض 5 اوَوْطَبْلَو مهروذن
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس :هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 مث :ليق ء«هلوسرو هللاب ناميإ» :لاق ؟لضفأ لمعلا يأ :ملسو

 جحا :لاق ؟اذام مث :ليف هللا ليبس يف داهحلا» :لاق ؟اذام

 .«امهيحيحص» يف ناخيشلا هاور .«روربم

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 روربملا جحلاو ٠ ءامهنيب امل ةرافك ةرمعلا ىلإ ةرمعلا» :ملسو هيلع
 يعل ةرجهلا راد مامإ هاور .«ةنجلا الإ ءازج هل سيل

 نم ٌجاحلا 0 امو» :دازو يناهبصألاو .هجام نباو «ءناخيشلاو

 يق اي و ال ربا نع تكا ةوا ند لج الون اسيبل
 ال يأ .«ةنجلا الإ ءازج هل سيل روربملا جحلاو» :هلوق ىنعم

 نأ دب ال لب «هبونذ ضعب ريفكت ىلع ءازجلا نم هبحاصل رصتقي
 .ةنجلا هلخدي



 هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر رباج نعو

 هبونذ نم عجر قسفي ملو ثفري ملف جح نم» :لوقي ملسو هيلع

 ماعطإ جحلا رب» :اعوفرم هنعو .ناخيشلا هاور .«همأ هتدلو مويك

 . «مالكلا بيطو ماعطلا

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعو

 رقفلا نايفني امهنإف ةرمعلاو جحلا نيب اوعبات» :ملسو هيلع هللا ىلص

 سيلو ء؛ةضفلاو بهذلاو ديدحلا ثبخ ريكلا يفني امك بونذلاو

 نسح :لاقو «يذمرتلا هاور .«ةنجلا الإ باوث ةروربملا ةححلل

 ىلاعت هللا يضر رمع نبا ثيدح يفو .اًضيأ هريغ هاورو ؛.حيحص

 يف ديزت امهنيب ام ةعباتم نإف .ةرمعلاو جحلا نيب ب اوعبات» :امهنع

 ثبخ ريكلا يفني امك مدآ ينب نم بونذلا يفنتو قزرلاو رمعلا
 ىنعمو .(ريبكلا همجعم» ىف ىناربطلاو «ىنطقّرادلا هاور .«ديدحلا

 .اوجحف مترمتعا اذا وا ك5 اذإ :ةعباتملا هذه

 نب ورمَع انرضح :لاق  نيشلا رسكب  ةسامِش نب نمحرلا دبع نعو
 املف :لاقو اليوط ىكبف .«توملا ةقايس يف وهو هنع هللا يضر صاعلا

 اي :تلقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيتأ يبلق يف مالسإلا هللا لعج

 كل ام» :لاقف يدي تضبقف هدي طسبف «كعيابأل كنيمي طسبا «هللا لوسر

 رفغُي نأ :لاق :«؟اذام طرتشت» :لاق . طرتشأ نأ تدرأ :لاق «؟ورمعاي

 ةرحهلا نأو 0و سو َك

 دكه ةميرخ نبا ةاوزإ «؟هلبق ناك ام مدهي جحلا نأو ةييواودب

 . الّوطم اذه نم رثكأب «ملسم حيحص» يف هرظناو .|

 يك وا 0 يو حس

 نم لجرو راصنألا نم لجر هاتأف هم ءاجحسلا يف لبو هلع هللا قلص

 امتئش نإ» :لاقف «كلأسن انثج هللا لوسر اي :الاق مث امَّلَسف فيقث
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 ينالأستو كسمأ نأ امتئش نإو «تلعف هنع ينالأست امتئج امب امكتربخأ

 ءلَس :يراصنألل ُْفَقَتلا لاقف .هللا لوسر اي انربخأ :الاقف .«تلعف

 نم كجرخم نع ينلأست ينّتئج» :لاقف .هللا لوسر اي ينربخأ :لاقف

 كل امو فاوطلا دعب كيتعكر نعو .هيف كل امو مارحلا تيبلا ٌمّوت كتيب

 ةيشع كفوقو نعو ءهيف كل امو ةورملاو افصلا نيب كفاوط نعو ءامهيف

 كل امو كرحن نعو .هيف كل امو رامجلا كيمر نعو ءهيف كل امو ةفرع

 امو كلذ دعب تيبلاب كفاوط نعو ءهيف كل امو كسأر كقلح نعو هيف
 تئج اذه ْنَعَل قحلاب كثعب يذلاو :لاقف .«ةضافإلا عم هيف كل

 عضت ال «مارحلا تيبلا ٌمْوَت كتيب نم تجرخ اذإ كنإف» :لاق .كلأسأ

 امأو .ةئيطخ كنع احمو ةنسح هب كل هللا بتك الإ هُعفرت الو اًفُح كتقان
 امأو . مالسلا هيلع ليعامسإ ينب نم ةبقر قتعك فاوطلا دعب كاتعكر

 ةيشع كفوقو امأو .ةبقر نيعبس قتعك كلذ دعب ةورملاو افصلاب كفاوط

 يدابع :لوقي ؛ةكئالملا مكب يهابيف ايندلا ءامس ىلإ طبهي هللا نإف ءةفرع

 ددعك مكبونذ تناك ولف «يتنج نوجري قيمع جف لك نم اًنْغُش ينوؤاج
 مكل اًروفغم يدابع اوضيفأ ءاهترفغل رحبلا دبزك وأ رطملا رطقك وأ لمرلا
 ةريبك ريفكت اهتيمر ةصح لكب كلف رامجلا كيمر امأو .هل متعفش نملو
 كَسأر كقالح امأو . كبر دنع كل روخذمف كرحن امأو .تاقبوملا نم

 كفاوط امأو .ةئيطخ اهب كنع ىحمتو ةنسح اهَتْقلح ةرعش لكب َكْلَف

 هيدي عضي ىتح كَّلَم يتأي ؛كل بنذ الو فوطت كنإف كلذ دعب تيبلاب

 . «ىضم ام كل رفغ دقف لبقتسي اميف لمعا :لوقيف كيفتك نيب
 دق :لاقو .هل ظفللاو ءرازبلاو ««ريبكلا يف» يناربطلا هاور

 .قيرطلا اذه نم نسحأ هل ملعن الو هوجو نم ثيدحلا اذه يور

 .ها نوقثوم رازبلا لاجرو :يمثيهلا لاق

2 3 

١١ 



 هفرشو ٌجاحلا لئاضف

 رخ نم ئاضفلا كلت «ءةمألا هذهل ىلاعت هللا هرخّدا يذلا فرشلا نمو
 هذه دارفأ نم ٌجاحلا اهب صتخي يتلا ىربكلا بقانملاو ىمظعلا

 عم اهمهأ ركذنس ةحلاص ةلمج بقانملا كلت نم ٌتْعمج دقو .ةمآلا

 :ليلدلا

 : هلبق ام مدهي هجح احلا نأ :لوألا

 طسبا ا ل ديا ا ا نا تيتأ «يبلق يف مالسإلا

 كل ام» :لاقف ءيدي تضبقف :لاق «هنيمي طسبف .كعيابألف كنيمي

 :تلق «.«؟اذامب طرتشت» :لاق .طرتشأ نأ تدرأ :لاق ,.«؟ورمع اي

 نأو .هلبق ناك ام مدهي مالسإلا نأ تملع اَمأ» :لاق . يل رفغُي نأ

 هأآور .«؟هلبق ناك ام مدهي جحلا نأو ءاهلبق ناك ام مدهت ةرحهلا

 : دهاجم ٌجاحلا نأ : يناثلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 هجرخأ .«ةرمعلاو جحلا :ةأرملاو فيعضلاو ريبكلا داهج» :لاق ملسو

 يف داهجلا ديو ينإ :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ لجر
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 .ىلب :لاقف «؟هيف ةكوش ال داهج ىلع كّلدأ الأ» :لاقف ءهللا ليبس
 هللا يضر رمع نعو .روصنم نب ديعس هجرخ .«تيبلا جح» :لاقف
 «ةرمعلاو جحلل لاحرلا اودشف جورسلا متعضو اذإ :لاق هنأ هنع

 : هللا دفو نم احلا نأ :ثلاثلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةنع هللا يضر ةريره با نع

 هجرخ .(رمتعملاو .جاحلاو .ىزاغلا : ةثالث هللا دفو» : ملسو هيلع

 ضعب ميدقتب «عاونألاو ميساقتلا» يف ناّبِح نبا هجّرخو «يئاسنلا
 ةملش نب دامح هاور . «اوباجأف مهاعد) : هقرط صضعب يف دازو ءظفللا

 . «مهاطعأف هولأسف» :دازو .ةدايزلا هذه ركذو رمع نبا ثيدح نم

 .ا(هكسنما يف جاحلا نبا هركذو

 اًوَعَد نإو ءاوطعأ اولأس نا هللا دفو نامل جاجا :ملسو هيلع

 ام ءهديب مساعلا يبأ سفن ةن يذلاو .مهيلع فلخأ اوقفنأ نإو ارا

 هيدي نيب ام لله الإ فارشألا نم فرش ىلع ربكم ربك الو لهُم لهأ
 يف يزارلا مامت هجّرخ .«بارتلا غلبم عطقني ىتح هريبكتب رّبكو
 نم .«نكاسلا مارغلا ريثم» باتك يف يزوجلا نبا هجرخو ««هدئاوفاا

 ىتحا) :هرخآ ىف لاقو ءهدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح

 . «بارتلا عطقنم غلبي

 : ةوعدلا باجم جاحلا نأ : عبارلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ةوعدو ءردصي ىتح جاحلا ةوعد : دَرَن ال تاوعد سمخا : ملسو هيلع

 اذ



 ىتح ضيرملا ةوعدو ءرصنُي ىتح مولظملا ةوعدو «عجري ىتح يزاغلا
 ةوعد ةباجإ تاوعدلا ءالؤه عرسأ . بيغلاب هيخأل خألا ةوعدو أربي

 نع ريبج نب ديعس ثيدح نم حيحص ثيدح .«بيغلاب هيخأل خألا
 ءءاعدلا جاحلا نم بلطي نأ ةنسلا نم ناك كلذلو .سابع نبا

 امل هنإف ؛رمع عم ملسو هيلع هللا ىلص اهلَعف ةبولطملا ةنسلا هذهو
 :وأ ««كئاعد نم انسنت ال» :هل لاقف ءهل نذأف ةرمعلا يف نذأتسا

 .يورهلا رذ وبأ هاور .«كئاعد يف انكِرْشأ١

 : هللا ليبس يف هتقفن ٌحاحلا نأ : سماخلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةديرب نع

 ةئامعبسب مهردلا هللا ليبس يف ةقفنلاك جحلا يف ةقفنلا» :ملسو

 . (امهيدنسملا يف دمحأو ةييش يبأ نبا هجرخ .(فعض

 : فلأ فلأ نيعبرأب همهرد  حاحلا نأ : سداسلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 تام نإف هللا زرح يف ناك هتيب نم حاحلا 56 اذإ» :ملسو هيلع

 هكسن يضقي ىتح ىقب نإو .هللا ىلع هرجأ عقو هكسن يضقي نأ لبق

 كلذ يف دحاولا مهردلا قافنإو ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ

 دصاقل ىرقلا» يف هركذ . (هأاوس اميف فلأ فلأ نيعبرأ لدعي هجولا

 .«ئرقلا 1

 : ةفولخم هتقفن «خجاحلا نأ :عباسلا

 ءاوطعأ اولأس نإ «هّللا دفو رامعلاو جاجحلا» :ثيدحلا يف تبث

 .يزارلا مامت هجرخ .«مهيلع فلخأ اوقفنأ نإو ءةاويخأ اوَعَد نإو
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 ام مهل اوُفِلْخَأو :هتكئالمل لوقي ىلاعت هللا نإ» :ةياور يفو

 . هاوُقَمْنأ

 : ناعم حاحلا نأ :نماثلا

 لاق :الاق امهنع هللا يضر عقسألا نب ةلثاوو ةمامأ يبأ نع

 لجو زع هللا ىلع ّقح «ةعبرأ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .«جاحلاو «بتاكملاو .جّوزتملاو .يزاغلا : مِهُنْوَع

 : عفاش ٌجاحلا نأ : عساتلا

 .«هتيب لهأ نم ةئامعبرأ يف عفشي جاحلا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ديري اجاح ءاج نم» :ةياور ىفو .«هدنسم» ىف قازرلا دبع هجّرخ

 .«هل اعد نميف عْمُشو رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ هللا هجو

 :هل روفغم حاحلا نأ :رشاعلا

 هَمْوَي هلل ىَحْضَي محم نم ام» : اًعوفرم هنع هللا يضر رباج نع

 هاور .«همأ هتدلو امك داعف هبونذب تباغ اّلِإ ٌسسمشلا بيغت ىتح ىَبَلي

0007 

 ةنلضلا قيما كوسو لاق هلا هقق للا ىضو. رتاج غو
 مهب يهابيف ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هللا نإف ةفرع موي ناك اذإ» :ملسو
 لك نم نيحاض اًربغ اًثعش ينوتأ يدابع ىلإ اورظنا :لوقيف ةكئالملا

 .بر اي :ةكئالملا لوقتف ءمهل ترفغ دق ينأ مكدهشأ «قيمع جف

 :لاق «.ةنالفو نالفو  مراحملا ىشغي :ينعي قهري ناك نالف

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق . مهل ترفغ دقل : لجو زع هللا لوقي
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 هجرخأ «ةفرع موي نم رانلا نم ًاقيتع رثكأ موي نم امف» :ملسو هيلع
 . «ةنسلا حرشاا يف يروغبلا

 نب سابعلا ىور دقف ؛تاعبّتلل ىتح «ةماع ةرفغملا هذهو

 ةفرع ةيشع هتمأل اعد ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ :سادرم

 .هنم مولظملل ذخآ ينإف امال ا ترفغ دق ينإ :بيجأف
 .«ملاظلل تْرفغو ةنجلا مولظملا تيطعأ َتْئِش نإ ءبر يأ» :لاق

 ام ىلإ بيجأف داعأ «ةفلدزملاب حبصأ املف .ةفرع ةيشع بجي ملف

 :لاق وأ ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كحضف :لاق ءلأَس
 ام ةعاسل هذه نإ «يمأو تنأ يبأب :رمعو ركب وبأ هل لاقف ءمّسبت

 :لاق «كنس هللا كحضأ ؟ككحضأ يذلا امف ءاهيف كحضت تنك
 رفغو يئاعد باجتسا دق لجو زع هللا نأ ملع امل سيلبإ هللا ودع نإ»

 ءروبثلاو ليولاب وعديو ءهسأر ىلع هوثحي لعجف بارتلا ذخأ يتمأل
 .هجام نبا هاور .(«هعّرج نم تيأر ام ينكحضأف

 : هل رفغتسي نملو هل رفغُي احلا نأ :رشع يداحلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره ئبأ نع

 هأور . "حاحلا هل رفغتسا نملو حاحلل رفغا مهللا» :ملسو هيلع

 . مكاحلا هححصو  يقهيبلا

 نملو ٌجاحلل رفغُي :هنع هللا يضر رمع لاق :لاق دهاجم نعو
 عيبر نم رشعو رفصو مَّرَحّملاو ةجحلا يذ ةيقب جاحلا هل رفغتسا
 يف يوارضحلا اذه كذا ا( همئصملا يف ةبيش يبأ نبا ارز .لوألا

 . «نيمثلا لقعلا)

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو
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 رفغتسي نأ هْرُمو هحفاصو هيلع مّلَسف «ٌجاحلا تيقل اذإ» : لسو.هياع

 نأ دوبحي اوناكف ((هدئسم) ىف كيحا هاور . (هتيب لخدي نأ لبق كل

 .ةيصوصخلا هذه يف اولخدي

 : ةكئالملا هب هللا يهابي ٌجاحلا نأ :رشع يناثلا
 لمأب يهابي هللا نإ» :اعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبا نع

 .دمحأو نابح نبا هاور .«ءامسلا لهأ تافرع

 : ةنجلا لهأ نم ٌحاحلا نأ :رشع ثلاثلا

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نع

 ماعطإ :لاق ؟هّرب امو : ليف .ةنحلا لإ ءازج هل سيل روربملا جحلا»

 . «مالسلا ءاشفإو ماعطلا ماعطإ : ةياور يفو ؛مالكلا بيطو ماعطلا

 «بونذلا ضعب ريفكت ىلع هيف رصتقي ال هنأ :ىنعملاو .دمحأ هاور

 . ةنجلا هب غلبي نأ دب ال لب

 جاحلا اهب زاتما يتلا ايازملاو صئاصخلا هذه دعب ةبارغ الو

 ناك ولو «صئاصخلا هذه كاردإو دهاشملا هذه روضح ىف دهتجيو

 اذهب عوطتلا نم اورثكأو مهضرف اوّضق دق نيذلا راذعألا لهأ نم

 هثدهجأ دقو الهك فاولّطلا ىف ٌتيأر :مهضعب لاق .فيرشلا كسنلا

 مك يف :ىل لاقف ءاهيلع اًدذمتعم فوظطي وهو ءاضع ةديبو ةدابعلا

 لك نوجحت لهف :لاقف . نيرهش يف : ٌتْلَق ةريرعلا اذه نوعطقت

 ةريسم :لاق "تيبلا اذه نيبو .مكنيب .مكو ل انف ٌتَكَسف ؟ماع

 .ةقداصلا ةبحملاو نيبملا لضفلا وه اذه 0 : ةتيلقف“ م 0



 ُراَبْسأَو ٌبجَُح ِهِنوُد ْنِم َلاَحَو ٌراَّدلا كب ْتَطَش ْنِإَو َتْيِوَه ْنَمْرُز
 راَرَز ُهاَوْهَي ْنَمِل ٌّبِحُمْلا نإ وَتَراَيِز ْنمت ٌدْعُب َكّنَعَنْمي ال

 قيرط يف تيأر :لاق «ىلاعت هللا همحر يخلبلا قيقش نعو
 :لاق ؟َتْلِبقُأ نيأ نم :هل تلقف ةيقرألا ىلع فحزي اَدذَعَفَم ةكم
 ىلع ديزت اًماوعأ ركذف ؟قيرطلا يف كل مكو :تلق .َدْئَقْرَمَس نم
 َكَل ام «قيقش اي :لاقف. ءاّبجعتم هيلإ رظنأ يفرط ٌتغَقرف .ةّرَّشَعلا

 !كرفس دْعُبو َكِتَجْهُم فعض نم ُبََبَعَنُأ :تلقف ؟اًبجعتم ّيلإ رظنت
 يتجهم فعض امأو هيّوَُي قْوَّشلاف يرفس ُدْعُب امأ .قيقش اي :لاقف
 ؟فيطللا ىلوملا هلمحي دبع نم بجعتأ «قيقش اي ءاهلمحي اهالومف
 ظ ل وقع اشناو

 ُهُدِعْسُت لامآلاو ُلِمْحَي ُقْوَّشلاَو ُةُكِلاَسَم ٌبْعَص ىَوَمْلاَو ْمُكْروُزَأ
 ُُدِعْبُت ٍراَمْسَأْلا ُهَدِش اَلَو الك ُهَكِلاَهَم ىَنْحَي يِذَلا ُبِحْمْلا َسْيَ
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 ةدوهشملا عفانملا

 هلآ

 لَو الاكي َكْوي حلب نيالا يف نّيلَوظ :ىلاعت هللا لاق

 .«مُهَل فيلم اودهشل (9 ٍقيِمَع جف ف ص نم "1 رماَض ص

 نأ رجم جحلا مسوم يف سانلا عامتجا نم دصقلا سيل

 ةلمج نم اذه لب ءطقف تافرعب اوفقي نأو «تيبلاب نوئمؤملا فوطي

 دصاقملا نم ةلمج نع ةميركلا ةيآلا تحصفأ دقو ءدصاقملا

 ًاودهْسِل# :ىلاعت هلوق يف كلذو عفانملا مسا اهعمجي : 0

 نود عونب ٌدّيقت مل «ةقلطم ةماع  جحلا ةمكح يف ركذ ام لوأ يهو

 ام لك لمشت اهقالطإو اهمومعب يهو «ةيحان نود ةيحان الو «عؤن

 مر ىف نواشعلاو» «ةطقفف هللا ىلإ همرقتلاو نسقنلا رابط

 ةوعدلا زيكرت ىلع ةملكلا عمج يفو .ةعفنم ةفاقثلاو ملعلا ططخ

 .ةعفنم ةديشرلا هماكحأو هتحامسب مالسإلا راهظإ ىلع لمعلاو

 «ةعفنم اذحاو اًبوث ةيمالسإلا ةيصخشلا طويخ جسنل ةدعلا دادعإو

 نم ةيصخشلا كلت ىلع ةظفاحملا أدبمب بولقلا ءالتماو !ةعفنم يأو

 .ةعفنم نابوذلاو للحتلا
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 لاوحألا تايضتقم بسح ىلع عونتتو عفانملا ددعتت اذكهو
 اني ةوبأ :نرو لا ...نتانلا قف« سانلا هققاومفو ةنمزآلا اهيضرفت: علا

 دمك دحتت نأ نيخلسملا نيام عقانماا ملك هيلع, قد
 ابابا مهناميإو مهنيد مكحب هودحشي نأ يختي اميف مهروعشو

 آو اًعيِمَج هللا لب ْاوُمِصَتَعأَو#» :هللا لبحب ماصتعالا وهو ؛مهتايحل

 ءاوهألاو تاوهشلا ةيحنتب الوأ يضقي هللا لبحب ماصتعالاو
 مكلت ؛ةيبهذملاو ةيسنجلاو ةيلبقلا تايبصعلا مهنيب اهريثت يتلا
 هللا ليبس نع قرفتلا رمج ىلإ مهب عفدتو تعفد يتلا تايبصعلا

 ىلع كرتشملا ٌردعلا اهضعبب نيعتسي الولف مهلعجتو ؛ةحضاولا
 . عيمجلا ىلع يضقيو مهيقاب

 ةيقنت يف عيرسلا رظنلاب اًيناث يضقي هللا لبحب ماصتعالاو
 رمألا ؛عادتبالاو كرشلا روص نم اهبوشي امم اننيب لامعألاو دئاقعلا
 اًدحاو اًئيد سيل مالسإلا نإ :اولوقي نأ مالسإلا موصخل أيه يذلا
 ترك # .بهاذملاو ميلاقألا فالتخاب فلتخت ةددعتم نايدأ وه امنإو
 . 4ك اَّلِإ توُتَي نإ مهو نب جرح هلك

 هباتك نم اهرصانع فرعت «لمعلاو ةديقعلا يف ةدحو مالسإلاف
 يف اهارن يتلا ةفلتخملا رهاظملا هذه امو .حضاولا نيبملا
 هيحوت امب يرشبلا فارحنالا راثآ نم رثأ الإ ةيمالسإلا تاعامجلا
 فرحنا نيذلا ىضرملا ةلاح نوكت نأ يغبني امو ؛ةهيركلا تايبصعلا

 . عئابطلا كلت ةفرعمل ادب مهتعيبطب ضرملا
 انيلإ دوعي ىتح ةلعلا هذه نم انسفنأ جلاعن نأ انيلعف ادإف

 ةيسدقل ٍاًمح اًردصم اننوؤشو انلاوحأ نوكت ذئدنعو «ءافشلاو ءاقنلا
 *؟ و



 ىدبَي َناءرَفْلا اذه َّنإ# : هباتك يف حضاو وه امك ءهحالصو مالسإلا

 . «موقأ مى
 يف عيرسلا ٌداجلا لمعلاب اًثلاث يضقي هللا لبحب ماصتعالاو

 نيمئاقلا نيسّردملاو نيحلصملاو نيدشرملا نم نآرقلا فادهأ زاربإ

 نم اًيلاخ اًحضاو الهس اًريسفت نآرقلا ريسفتب كلذو .هللا ىلإ ةوعدلاب

 امم ريسفتلا يف رشح ام لكو «ةيبهذملا تافالخلاو تاّيليئارسإلا

 مالسإلا ةقيقح اهب رهظت يتلا هداشرإو هتياده ةفرعم نع سانلا لغشي
 ىلع ةرجأتسملا مالقألا يفتختل حيحصلا اههجو ىلع هتوعدو

 .هلامجو مالسإلا دض ةئيسلا تاياعدلا

 ةاعدلا ةظحالمب اًعبار يضقي هللا لبحب ماصتعالاو

 ميوقف رعمو :يركفلا مهجن ىلع ءاثلا ناتكوطالاو نيذنرملاو
 يتلا دالبلا عقاومب مهماملإو ةمئالملا ضرعلا بيلاسأب ةحيحصلا

 .مهنوؤش رئاسو مهديلاقتو مهدئاقعو اهلهأ تايسفنو اهيلإ نوهَّجَوُي
 ةقومرم ةناكم سانلا نيب ْأَوَبَت هلك اذه دشرملا ىعادلا ىعار اذإف

 ا هلا

 يف ّداجلا عيرسلا رظنلاب اًسماخ يضقي هللا لبحب ماصتعالاو

 تاغمتجملا ىف ةيلاملا تالماعملاو داضتقالا نوؤش قيسنت

 تحس اهنا :عرجبرلا هيبعارلا" ةدكيعيسلا ةينالجنإلا نيينكلاو .ةيؤلجإلا
 .هلوسرلو هلل ةبراحم يه يتلا ىربكلا ةميرجلا كلت حبش لوزي
 الأ ؛مالسإلا ماكحأ ىلع حيبقو حيرص جورخو «ةرهاظ ةفلاخمو

 . ابرلا ةميرج ىيهو

 ديحوت يف عيرسلا رظنلاب اًريخأ يضقي هللا لبحب ماصتعالاو

 هذه نوصيو :؛يمالسإلا نايكلا ظفحي ام ىلع لمعلل دوهجلا
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 ّرشو نيبّرخملا بيرختو «نيثباعلا ثبع نم ىمظعلا ئدابملا
 .نيكستملا ةانفاوت نيملاطلا نيدفتملا

 يتلا ىمظعلا عفانملا زاربإل ةَّدٌعلا دادعإ يف انَرٌواَسَن نإ
 نم اننيد ىلعو انيلع ريثكب ىدجأل هللا لبحب ماصتعالا اهيضتقي
 .هتفسلفو برغلا نيناوق ةفرعمل ةَّدُعلا دادعإ

 نلع انكايعب ءانب لبق هلك كلذ: ءارو نم يتحتااألا نحتن
 ةقثلاو حورلا عايض ىوس  ملسملا درفلا يف ةنيتملا ةلاصألا
 .اننسفنأب
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 ةحبارلا ةراجتلا

 تلبق هللا ىلإ رجاه نمو .هتراجت تحبر دقف هللا عم رجات نم

 ةداعسلا هجو هل ءاضأ همركب راجتسا نمو «هتراجإ تبجوو هترجه

 رهشا نلا داق: هذه :نانلا نلف نرد يرحم مه وو توراتأو

 ريخلا مسوم دعب تاكربلاب تّلهأ ّجَعلاو ٌجَّئلاب ةموسوملا جحلا
 ىلع تلمتشاو ءرحنلا ديعب تمتخو ءرطفلا ديعب تأدبف «ةكربلاو

 الاكير# ٌقيتعلا َتيبلا اهيف ٌُسانلا مؤي ءرهدلا ةرغ نه ىلا .ةيتشعلا

 نم ىلع ليْقتو مزعتو ُفِصْنُت ىتم .ةاجنلا ليبس نع اًضرْعُم ايف ٍ

 افصلاب بسكت ىتمو ؟تيبلا ناكرأ حسمتف حمست ىتمو ؟كيلع لبق

 وعدت ىتم ؟ميطحلاو مزمز دهاشت ىتم ؟انامأ يناميلا نكرلابو ًءافص

 ؟يصاعملاب كرْمُع نم ِبرَخُت ام ةرْمُعلاِب ٌرُمْعَت ىتم ؟ميهاربإ ماقم يف

 نيلزانلا عم ٍفْيَخلاب لزنت ىتم ؟قاوشألا بيهل تارمج ئفطت ىتم
 فّوسُت الو ؟نيفقاولا عم ةفّرعب فقت ىتم ؟ليعامسإ رجح يف يلصتو

 امأ ء!؟اًينغ ابر ضرفلاب لطامتأ ءاّيَغو اًلخبو اَحش لطامت الو

 . !؟اينارصن وأ اًيدوهي تومتف ٌتوملا كّتغابي نأ فيوستلا عم فاخت

 هب مكدعوو «مارحلا هدلب يف مارحلا هتيب ىلإ هللا مكاعد دقل

 اياطخلاو ماثآلا وحمو لامعألا لوبَق نم اًريبك اًماركإو اًميظع اضف

 الف ءضيوعت لمكأب قافنإلا ضيوعتو «ريفوت متأب رجألا ريفوتو
 ضو



 لغتشت الو ءايندلا قئالعب ْلّدعتت الو ءماع ىلإ ماع نم فّوست
 .مايألاو يلايللا ةحسف منتغاف .يقابلا ريخلا نع ينافلا اهماطحب
 .ماثآلا ّطحمو لامآلا دِقْعَم ىلإ لاحرلا 3 ىلع مزعاو

 500 زيسرلاب نتاتيب سعب جحلا ندَوُم نإ

 محازت تفو اذهو «هقيفر ىلإ قيفرلا مامضنا ناوأ اذهف . عيطتسملا

 ٍرماَص لك لَو الاكر# مهارت ؛هلبسو 7 3 -

 بكارم مهب تراسف .ماقملا ىلإ قوشلا 6 ءاوقأ رد للف

 .دازلا لالح نم اودّوزت دقو .ةسدقملا رعاشملا هذه ىلإ مهبح

 .للزلاو ماثآلا بابسأ اوبّتجتو ىَقّتلا َعْرِد اوعَّردتو مهماسجأ اوبعتأ
 ايو «مارحلا تيبلا نم عطست راونألا ةعشأ اونياع اذإ مهنيعأ هدا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دلومو يحولا طبهم يف مهماقم بيط
 نم اوبرش اذإ مديبولكا امش ايف 0 رجحلا نيب نوددرتي مهو

 اذإ مهنامأ ايو ءامغط ماعطو قس ءافش» وه يذلا كرابملا ءاملا

 مهرازوأ لسغيو مهبويع هللا رتسيف .راجتسملاو مّرتلملاب اواجل

 . مهراطوأ نولانيو مهءاعد بيجيو

 ضرألا تزتها دقو ليلجلا كِلَملا ىلع اومدق اذإ مهل اًئينهو

 ةيبلتب ميظعلا مهفرش ايو ءديمحتلاو ليلهتلاو ريبكتلاو ةيبلتلا تاوصأب
 ممألا فقت ٍدهعم ىلإ ؛مالسإلا نكرو مالسإلا عبنم ىلإ مهبر ةوعد
 .ممألاو قئالخلا هيلإ دفَتو «ةتّيَملا بولقلا هتدهاشمب ايحتو .همرحب
 مهسوؤر نع اوعضوو «نيرغاص اولبقأ دقو رباكألاو رغاصألا مهيفو

 . نيرّقتفم ناجيتلا

 ء!هقح يف انريصقت ٌرثكأو انيلع هّدوج َمظعأ ام ؛هللا ناحبسف
 :ضديلا ىلع هللا نكن «ةركش مَقَْلَو هتدابعل ٌلِعَتْسَتْلَف
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 جحلا ةيعورشم خيرات

 ةبعكلا مالسلاو ةالصلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ َسَّسأ

 3 .ايندلا دالب رثكأ ةينئولا هيف تحت نمز يف هدحو هللا اي

 : اكئاق صلاخلا و 5 ةينارلا ةياذكهلا 51 هنم 'تقرشأ يذلا

 نِم 6 رماص لك ّللَعَو الاحجر كو جحا نياَّثلأ يف نّوَأَو#

 ةنايدلا دعاوق هنم نوذخأي هيلإ سانلا عرهف :«*© | ٍقيِمَع يف ضد ظ

 ديحوتلا ةديقع ل ك تقلا راضوأو ةينثولا ا نم نوصلختيو

 .4َنيِكِرْشَمْلا َّنِم َنأك اَمو اًفيِنَح مهب َةَلِمه ؛ةصلاخلا

 ا 0 0 ال نيد رستندن اس -

 نا ىلإ اًناقحأ كلذ ىلع اوثبلو كشكل 0007 نم 81 د ها

 ءايبنألا ْ نم نيد نيرا ديلا ةلقبو ٠ ءلاهج نم ميج

 ىلإ اهولقن يتلا ةبيرغلا لحنلا نم يشر ةينثولا ننال نم

 اوبصن نأ مهلهج نم غلب ىتح .مهتنايد مهنايسن دعب مهتريزج

 .اهفوج يفو ةبعكلا لوح ةيجراخلا دالبلا نم اهوبلج يتلا مانصألا
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 مييعارتإ نيد تايركذ نم ةيقب مهل تناك كلذ عمو .دئاقعلا

 يبل اتعلاو نيفتككملا سوؤرب فيطت مالسلا امهيلع ليعامسإو

 كلذ رهاظم حضوأ ناك هنإف ء.جحلا نوؤ ؤشب اهنم لصَنا ام اصوصخو

 عدبو بهاذم نم هسبال امب املتخم ناك نإو ميدقلا نيدلا

 . تافارخو

 ه1 نعت ىنلا معن «ةيرعلا راكأ هيف لف. مالتنإلا |: يفرق الو
 هعم جحو «ةرجهلا نم ةرشاعلا ةنسلا يف عادولا ةجح ملسو هيلع
 مهكسانم نوذخأيو هب نودتقي ماركلا هباحصأ نِم ٌرثكأو ٍفلأ ٌةئام
 ىلإ اهّدرو «هبادآو هننسو جحلا رئاعش َدَّرَجَق ءالعفو اًلوق هنع

 امع اهدرجو «مالسلا امهيلع ميهاربإ دهع ىلع ىلوألا اهتروص
 .داسفلاو عدبلا نم اهلخد

 كلذ يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لعفب نوملسملا ىدتقاو

 امم ةريبك الو ةريغص اوكرتي ملو «ةقدلا نم ةياغ يف ءادتقا ماعلا

 ءاهنع هولأس الإ .هيلإ دوعي نأ ىلإ هتيب نم هجورخ ذنم ٌجاحلل ضرْعَي
 هل ليثم ال يذلا غلابلا صرحلا عم اهب قطن ةظفل لك اوظفحو

 مهتداسو مهؤاسنو مهلاجرو مهخويشو مهبابش كلذ ين سفانتيو
 ملسو هيلع هللا ىلص هلاعفأو هلاوقأ عيمج اوّصحأ ىتح «مهديبعو

 .اهتامعز نم ميعز عم ممألا نم ةمأ يأ خيرات يف لقب مل * ًءاصحإ

 نك َدَّقَل» : ىلاعت هلوقب اًلمعو مهنم اًذيفنت ءاهتايكت نم ميك را

 . «ريتلا ملام هلل اهي ن6 نإ ةئسع ونش لل لوي يف كل
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 ةيقلخلاو ةيحورلا يناعملا

 اهتاقوأ تفملدخا نإو ءجحو ةاكزو موصو ةالص نم تادابعلا

 نم ةدحاو ةياغ دنع ىقتلتو دحاو فده ٌتاذ ءاهريداقمو اهرّوّصضو

 هذحو هيلإ هّجوتلاو هتعاط ىف صاالخإلاب « هّلل ةيدوبعلا ىنعم قيقحت

 مهعمجو «ةيداملا ةيرشبلا مالظ نم نضلخسلاو..ههدحو هيبة اععتألاو

 .ىلاعت هللا نع ةفالخلل بسانملا يحورلا َنَِرلا نم ءاوس ةملك ىلع

 ةدابع جحلا نأ ةدودحملا لوقعلا بابرأ ضعبل ودبي دقو

 اهل ةقيقحلا يف يهو «ةمكحلا ةرهاظ الو ىنعملا ةلوقعم ريغ ةيزمر
 ىري ال وأ .همامتب هلك كلذ كردي ال لقعلا نكلو ءمكحو رارسأ

 اهماهيبإو ةمكحلا ءافخإ يف يه ةمكحلا نوكتو «هتمكح رهاظلا يف

 .جحلا يناعم يف يتأيس امك

 لوصولل يلمعلا بيردتلا ناولأ نم نولو كولسلا نم عون وهف
 ةيحور ةايح يف جامدنالاو ةديقعلاو قالخألا يف ىلعألا لثملا ىلإ

 قلطنتو ءهل تابخإلاو هللا بحب بولقلا اهيف ئلتمت «ةصلاخ
 .كيبل مهللا كيبل) :صلاخ يولع ديشن يف هركذب ةفئاه رجانحلا

 كيرش ال .كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ «كيبل كل كيرش ال كيبل

 .(كل
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 درفنتو تادابعلا نيب نم جحلا ةسردم زاتمت نأ يف ةبارغ الو

 هذه نآل : تاهت اًقالخأو ةديقع ملسملا سمن يف زرابلا اهرثأب

 عمتجت مل ايازمو ٌصئاصخب ىرخألا تادابعلا نع تدرفنا ةسردملا

 هبلق :ناسنإلا يف رهطت ةدابع جحلا نوك يف كلذ ىلجتيو .اهريغل

 نم هيلع رداقلا عملا نىك ربحلا يف ةرم بجنو .هلامو هندبو

 نم درجتلا 6 ةصلاخ يب 0 هما مولعم نمر يف نيملسملا

 مالسإلا ناكرأ مامت 06 يفو هفرتلاو ةنيزلا نمو ةطيخملا بايثلا

 م نيدلا 6 رمألا ماتخو رمعلا ةدابعو 0 ةديهتملا

 ُتَمَمَأَو كَنيِد مثل تْلَمكَأ َمَويلآ» : ىلاعت هللا لوقا لنا هيف ءمتاسإلا
 تام نم» : دلي هنع ءاج هيفو نيد ملسإْلا 0 ٌتِيِضَرَو تَمَعِن ع

 . «اًينارصن وأ اًيدوهي ءاش ها كاتلا مطب نإ

 اهكرات ىواسو «لامكلل اًدقفو امدع ةدابعلا هذه مدع لعجف

  :ةبوتلا

 نأ ؛اهبادآو اهماكحأو كسانملا بتك عيمج يف ءاملعلا ركذي

 عيمج نم ةبوتلاب ءيش لك لبق أدبي نأ هيلع جحلا ديري
 درو دوعلا مدل ىلع مزعلاو الل اح عالقإلاو مدنلا طرشب يصاعملا

 . اهلهأ ىلإ ملاظملا

 ةبوتلا نأ جحلا ةسردم نم ملسملا اهديفتسي ةيبرت لوأ هذهو

 .نيبلاطلا تاماقم نم ماقم لوأو ءةنيكلاسلا لزانم نم ةلزنم لوأ

 لاحلا عءوس نم هيلع وه ام ةيؤرو ةلفغلا ةدقر نع بلقلا هبتنا اذإف
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 ىلع ُدِرَت ذئنيحو «هبلق عمسب هناحبس قحلا رجاوز نم هلابب رطخي
 هناحبس قحلا هدميف «تاللماعملا حيبق نع عالقإلاو ةبوتلا ةدارإ هبلق

 بابسأل ِبّهأَتلاو ءىعجُرلا ليمج يف ذخألاو «ةميزعلا حيحصتب
 . ةبوتلا

 ال نأ مزعو ءرارصإلا َةَدْقُع هبلق نع ّلَحو يصاعملا كرت اذإف
 فسأتيف «مدنلا ٌقداص هبلق ىلإ ٌصْنْخَي كلذ دنعف ءهلثم ىلإ دوعي
 ةيرت وعن هلارعأ نم باتا اذ ىلع رسل يب كابو داع ٠ آب

 هتبوت نسحب يواديو هترثع رانا هتاربع ٌتَصِب وحميف هتدهاجم قدصتو

 . هتبوح حورج

 :رفسلاو ةحايسلا

 عاونأ نم رخآ اًعون جحلا ةسردم يف اًضيأ ملسملا ديفتسيو

 ةحايسلا وهو الأ ؛ةفورعملا ةيسفنلا تادّهاجملاو ةيحورلا تاضايرلا

 رفسلاب قلخلا نع ةفلاسلا للملا يف نوينابهرلا دولا دقو .رفسلاو

 ٍتاذللا لجو ّرع هلل اوكرتف «ءلجو زع هللاب 5 نفتعلاو

 .ةرخآلا يف اًعمط ةقاشلا تادهاجملا مهسفنأ اومزلأو 0

 يو ناي دل تلد ناو يوما ا دو اردو و
 . # نوربكتسي 2. أ ب ا

 سونا امل هنأل -«ديحلا ةحايسلا» قلق قلاع هللا: انلدبأ' ملقا وك
 رجهو تاوهشلا عابتا ىلع قلخلا لبقأو «نوقباسلا هيلع ناك ام

 هيبن لجو زع هللا ثعب ءهنع اوُرَتْفو لجو زع هللا ةدابعل درجتلا

 ةئس دييشتو ةرخآلا قيرط ءايحإل ملسو هيلع هللا ىلص اًدمحم
 يف ةحايسلاو ةينابهرلا نع للملا لهأ هلأسف ءاهكولس يف نيلسرملا
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 ىلع ريبكتلاو داهجلا اهب هللا انلدبأ» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ءهنيد

 :لاق الجر نأ ةمامأ يبأ ثيدح نم دواد وبأ ىور دقف ؛«فَرَش لك

 داهجلا يتمأ ةحايس نإ» :لاقف «ةحايسلا ىف ىل نذئا هللا لوسر اي

 : ملسملا سفن يف قوشلا لماع ةيمنت

 بحلاو قوشلا ملسملا صخش يف يّمدُتو يّبرُت جحلا ةسردمو
 ىلع ينبني بحلا اذهو «ةدلاخلا ةيمالسإلا راثآلاو ةسدقملا رعاشملل

 مارتحالاو ريدقتلا كلذو .ءاهل ريبكلا مارتحالاو ميظعلا ريدقتلا

 ريتعَس ْمِظْعِي نمو كِلذ# :ىلاعت هللا لوق ليلدب ملسم لك نم بولطم
 فهل اّميظعت اهميظعت لعجف .*«©9 ِبوُلَقْلا فرقت نم اَهّنِإَه هلأ

 ٌمِظَعَي نم مو كِلْذإأ#» :لاقو ءهبنج يف اًظيرفت اهبنج يف طيرفتلاو

 4شنر فهلا رد رين ولا تمرح

 رئاملاو: ضاقيلا هذين: قاع الاضلا ملسملا لصتي جحلا يفو

 نأب هروعش عم لاصتالا اذه متي ؛ةدهاشم نع ةيونعملاو ةيسحلا

 .كولملا ةرضح لاثم ىلع عضو هنأو لجو زع هللا تيب تيبلا

 نأناضيأ هروعش عمو .هل رئازو لجو زع هللا ىلإ دصاق هدصاقف

 تير اذإ ثيعي هيياتع اينعو نا" ةنحر اهبلع كلعش فاعلا هذه

 هئالآو هللا مايأب ل لاعفأو ثداوحو عئاقو اهب طبتراو هللا ٌركُذ

 هذه نأ اًضيأ هروعش عمو عهئايبنأ ءالب نسحو هديحوتو هنيدو

 اهيريلمم نوحلاصلا لزي مل عضاوم يه اهاريس يتلا رعاشملا

 هذهب تعمتجا اذإ ممهلا نأو هللا ركذب اهنورّمْعَيو اهيف لو

 اذه مت اذإف ءةرفغملاو ةمحّرلا لوزن اهنع اي ةيفيكلا

 : نيميظع نيرمأ ملسملا دافتسا ءروعشلا اذهب لاصتالا

 و



 ءاضقو وندلاو برقلا يف حملا ةيرطفلا هتبغر عابشإ :ًلو
 فيفختو هتفطاعو هنانح ةيلستو هتلغ ءاورإو هسفن يف نماكلا هنينح
 . هنيعب هأري سوسحم ءيش مامأ هسفن جهوو هقوش ةرارح

 ةبحملا روذج ةيوقتو نينحلا اذه ةيبرتو قوشلا اذه ةيمنت :اَيناث
 روصت دادزيو ملسم لك اذهب رعشيو ءرعاشملا هذهل ةفطاعلا ةيذغتو
 هذه ةدهاشمب طبتري يذلا تقو ءيجم برق دنع يناعملا هذه

 نا ونا كلل هن .كعستا هير 20 اذان .جحلا وهو رعاشملا

 هئاعد ىف الهتبم هلل هجوتو هنيع تعمدو هبلق قرو ةسامحلاو قوشلا
 ْ .دهشملا اذه رضحي نمم نوكي نأ هلأسي

 : ةيهلإلا ماكحألل ناعذإلاب لقعلا زجع تابثإ

 عاونأ نم رخآ اًعون جحلا ةسردم يف اًضيأ ملسملا ديفتسيو

 ناعذإلاو ميلستلا مامت لقعلا ميلعت وهو الأ ؛ةيحورلا تاضايرلا

 ةريثك رومأ ريسفت ىلع هتردقم مدعو هزجع تابثإب ةينابرلا ماكحألل

 ىنعم الو ةرهاظ ةمكح لقعي الو يقيقحلا اهرس ملعي الو اهلعفي
 ال اهنأ اهرهاظ الامعأ ىري جحلا لامعأ يف لقنت اذإف ءاهل اًحضاو

 رامجلا يمرك ؛لوقعلا اهيناعم ىلإ يدتهت الو سوفنلا اهب سنأت
 لامعألا هذه يفو ءراركّتلا ليبس ىلع ةورملاو افصلا نيب ددرتلاو

 يهوي :نإن لدم ةاكرلا ف الاغب .ةتووسلاو» قولا لامك رنيظت

 يتلا ةوهشلل اًرسك هيف نإف موصلاو «ليم هيلإ لقاعللو اًلوقعم اًموهفم
 فالخبو «لغاوشلا نع تفككلاب ةدابعلل اغرفتو هللا ودع ةلآ يه

 يه لاعفأب لجو زع هلل اًعحضاوت هيف نإف ةالصلا يف دوجسلاو عوكرلا
 . لجو زع هللا ميظعتب سنأ اهيف سوفنللو «عضاوتلا ةئيه
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 ّرَملاو ٌرَحلل ندبلا فشكو رامجلا يمرو ىعسلا تادّدرت امأ

 نمل تهت اد رس كارز ولاا نادسلا تين فاد م تيما و
 ءادعما الوب :ةاهيق دنا الزي سوفنلا لظح ذاك ناننعألا هدم لاقمأو
 رمألا الإ ثعاب اهيلع مادقإلا يف نوكي الف ءاهيناعم ىلإ لقعلل

 ءطقف عابتالا بجاو رمأ هنإ ثيح نم رمألل لاثتمالا دصقو درجملا

 ؛هسنأ لحم نع عبطلاو سفنلا فرصو هفرعت نع لقعلل لزع هيفو
 كلذ نوكيف ءاليم هيلإ عبطلا لام هانعم لقعلا كردأ ام لك نإف

 رهظي داكي الف لعفلا ىلع هعم اًثعابو رمألا لاثتما ىلع اَنيِعُم ليملا

 نق ملسو ةيلعللا ىلضالاف فلن. :ةاقتالاو قولا لامك هب

 .ينطقرادلاو رازبلا هاور «اقرو اَدْبَعَت اًقح ةجحب كيبل» :جحلا

 اذه هلمعب ملسملا نوكيف ءاهريغ الو ةالص يف كلذ لقي ملو

 لكو ؛دايقنالا ننس ىلعو عرشلا مامز تحت هعبط ىوهل فلاخملا

 سوفنلا ةيكزت يف تادبعتلا عاونأ غلبأ هيناعم ىلإ ىَدَتْهُي ال ام
 .ةيدوبعلا قيقحتو قالخألاو

 «بيجعلا رسلاو ةقيقدلا ةمكحلا ىه ةقيقحلا ىف ةيدوبعلا هذهو

 ةلزنمب يه ةملك ةبسانم لك د 07 جاحلا ددري كلذلو

 .مادقإلاو ةسامحلا حور مهنم ٌعِشتف «برحلا ةحاس يف دنجلا ديشن

 مهللا كيبل) :لوقي وهو كبلقب هيلإ ْتِصْنَأو مرحملا ىلإ ْعمّتسا
 نأب راعشإلا نم هيلإ يمرت ام ةيبلتلا هذه ديدرت نم ضرغلاو «(كيبل
 اًعيووب اًميطع انرلتخت هللا هرمآ امك نكيفي ذا كانشنألا وق بولطملا

 .هل هللا اهعرش يتلا دودحلا دنع اًمقاو

 ةقلطملا ةعاطلل ليثمتو نيرمت هلامعأو هناكرأو هكسانمب جحلاف

 ةكم نيب بلقتي جاحلاف «بلطلل ةباجإو ةيبلتو ءرمألا ءارو يعسو
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 عوط وه امنإ ءعلقيو ميخيو لحريو ميقي ةفلدزمو تافرعو ىنمو
 . . ءيش يألو . .اذاملو منك : نع درجتم رمأ نيهرو ةراشإ

 يفخلا ىلإ ةداهشلا ملاع يف رهاظلا نم لاقتنالاو ربدتلاو ركفتلا
 : ةيماسلا يناعملا نم يفخلاو بيغلا ملاع نم

 :وه ؛اًمهم اًملع جحلا ةسردم يف اًضيأ ملسملا ديفتسيو

 يىفو .فقاوم نم هدهاشي ام لك يف رابتعالاو رظنلاو ربدتلاو ركفتلا
 ىلإ دّماشملا رهاظلا نم لقتني رظنلا اذهبو .لاعفأ نم هلمعي ام لك

 .ةيماسلا يناعملا نم يفخلاو بيغلا ملاع نم يفخلا

 ىلاعت هللا رمأ دقو ءراصبتسالا أدبمو راونألا حاتفم وه ركفلاو

 ىلع ىنثأو «ىصحت ال عضاوم يف ءزيزعلا هباتك يف ربدتلاو ركفتلاب
 ةيفراش كو اذوككو امي: هللا هوكي ندلا»# لان قيركستملا
 رسمأو .#*التب اذه َتَقَلَخ ام اَنَبَر ٍضْرأْلاَو تول قْلَح ف ٌنوُرَكَتَسَ
 ربقلا لاوحأو توملا ركذ نم راثكإلاب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 يذمرتلا هاور .«تاذللا مذاه ركذ اورثكأ» :لاقف رشحلاو ثعبلاو

 . ةيسححو

 يماسلا ىنعملا اذهب هدهاشمو هلاعفأ يف ملسملا رّكُف اذإو
 .هارخأو هايند يف هعفني اًملع ملعتو اًميظع الضفو اًريثك اًريخ دافتسا

 : طيخملا نم درحتلا

  ءادرلاو رازإلا  مارحإلل هسبلو طيخملا نم هدرجت يفف
 لوقي هنأكو «ىلاعت هلل للذتلاو عوضخلا تاجرد ىلعأ سأرلا يراع
 نإو «ءاّئيش رمألا نم ىسفنل كلمأ ال ىنإ «بر اي :ةلاحلا هذه يف

 لكلا كللانعلا كنا فانإ وب هات هتف :كللمأ ل :دوجبولا اذه نون اف لك
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 .ةروعلا هب رتسأ ام الإ ايندلا ضَرَع نم ىلع

 بايث يف فوفلم وهو توملا دنع هتلاح ركذتب كلذ طبريو
 يف الإ هللا ىقلي الف «ةئيهلاو يزلا يف هتداع اًملاخم ةلاحم ال نفكلا

 نسيل دا بفوقلا كللد نم بيرق بوثلا اذهو ءايندلا يرل فلاخم يز

 هراكملا لامتحاو ةقشملا ىلع سفنلا ٍضّْوَرُي رهظملا اذهو

 ةسرطغلاو ربكلا رصانع نم اهيكَّريو سوفنلا رّهظُيو بولقلا ققّريو

 ناودعو ©« ضعب ىلع مهضعب سانلا يلاعتو «توربجلاو نايغطلاو

 ا يو اس ح حب حو يل

 ملعلاب الإ دحأ ىلع دحأل لضف الو هللا ميركتب مركم ناسنإلاف
 يف داهجلاو لذبلاك ءحلاصلا لمعلاو ةصلاخلا ىوقتلاو عفانلا

 .هللا ةملك ءالعإل هللا ليبس

 : نامألاو مالسلا ىنعمو «مارحإلا تاعونمم

 .ءايشأ هيلع مرحي هنإف «مارحإلا قاطن يف جاحلا لخد اذإو

 اذهب وهو .ديصلاو ءرجشلا عطقو ءرفظلا ميلقتو ءرعشلا صق :اهنم
 مالسلاو نامألا ؛ءيش لك يف نامألاب مالسإلا طابترا ركذتي مازتلالا

 ةيبرتلا قرط عاونأ ىتشب هءانبأ هيلع ىّبَرو نيدلا اذه هب ءاج يذلا
 .بيذهتلاو

 نامألا ىلع بردتي هنإ ءَقَلُحلا اذه ىلع بردتي مويلا وه اهو
 ولف ءديصلل انامأ يطعيو ءرجشلل اًنامأ يطعي هنإ .يّدعتلا مدعو
 الف هسفنل ىتح اًنامأ ىطعي هنإ . ءازجلا هيلع بجو داطصا وأ عطق
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 هذهل ىتح مالسو نامأ وهف .هرافظأ ىلع الو هرعش ىلع ىدعتي

 : ضيوفتلاو ميلستلا ىنعمو مارحإلا تاعونمم

 يناعملا نم رخآ ىنعم ىلإ ريشي ام مارحإلا تاعونمم نمو
 نأ ءقداص نمؤم لك اهب ققحتلا ىلإو اهيلإ ىعسي ىتلا ةليلجلا

 اهيلإ ءيش برقأ يف اهتبغر هسفن يطعي نأ هل زوجي ال مرُخملا

 بيط نم هيلإ ليمتو ابلاغ هيهتشت ام هسفن يطعي نأ هل زوجي الو
 .كلذ ريغو هفَرَتو بايثلاب لْمَجَتو

 عضي هنإ . هلل هسفنو ههجو ميلست ىنعم ىلع بردتي اذهب وهو

 قحلا كِلَملاو ءريبكلا ديسلا رمأ فرصت تحت هتجاحو هتوهشو هتبغر

 . هل كيرش الو هريغ هلإ هل يذلا

 : تيبلاب فاوطلا

 ةكئالملاب هيف هبشتم هنأ ىري ماقم ىلإ عفتري تيبلاب هفاوط يفو
 ةرضحب بلقلا فوطيف «هب نيفئاطلا شرعلا لوح نيفاحلا نيبّرقملا
 .ةيبوبرلا

 هتعاط ىلع لجو زع هلل عيابم هنأ ركذتي ءرَبَحلا مالتسا دنعو

 ةعيابملا يف رّدَغ نم نأ ملعيو هتعُيَبِب ءافولا ىلع مزعلا ممصيف
 دوسألا رححلا ضواف نم» :ثيدحلا ىف ءاج دقف هكقملا قحتسا

 .هجام نبا هاور . «نمحرلا دي ضوافي امنإف

> 



 :دوسألا رجحلا ليبقت

 نودبعي اوناك نأ موي ةيلهاجلا دهع ركذتي رجحلل هليبقت يفو

 نوحسمتيو اهب نوفوطيو ءاهيلإ نوبرقتيو ءاهل نودجسي «مانصألا

 .مهحئابذو مهتاقدصو مهنيبارق اهيلإ نومّدَقِيو اهب نوكربتيو
 هجوو بولقلا رّهطو سوفنلا كلت بذهف مالسإلا ءاج مث

 ؛مهل ةبسنلاب ةعيضو ةريقح اهنأو راجحألا هذه ةميق اهمّلعو لوقعلا

 الو ملكتت ال راجحألا هذهو ءنورصبيو نوعمسيو نوملكتي مهف
 ءاكرِش اهل مهليبقت لعجو .رضت الو عفنت الو رصبت الو عمست
 طلاخي ديحوتلاو ناميإلا حبصأو «نيدٌحوم نينمؤم هللا ىلع اولبقأف

 عّرَشملا رمأب جاحلا لّبَقُي مويلاو .مهطاشنو مهتمه بعوتسيو مهبولق
 .ةدابع هليبقت لعج يذلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس مظعألا

 رمأل الاثتماو «ىلاعتو هناحبس هلل ةدابع رَجَحلا لّبَقُي مويلا وهف

 ةدابع كرشملا هلّبقي ناك نأ دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رظناف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اًرفكو هللاب اكارشإو رجحلل
 .ةقيقدلا ىركذلاو ةبيجعلا ةقرافملا هذه ىلإ

 همالتسا ةمكح نم ءيش ا ملسو هيلع هللا ىلص راشأ دقو

 هب حفاصي ضرألا يف لجو زع هللا نيمي دوسألا رجحلا» :هلوقب
 ملسملا مالتسا نيب قرفلا ىدم نع باطخلا نب رمع نلعأو .«هقلخ

 ال رَجَح كنأ ملعأ ينإ :لاقف رجحلل سمألاب رفاكلا مالتساو مويلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ينأ الولو ؛ عفنت الو رضت

 . كتل ام َكّلُبَعُي

 : عابطضالا

 لعجي نأ :وهو ءعبطضي نأ هل بحتسي هنإف فاوطلا دارأ اذإو
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 ىلع هيفرط حرطيو هطْبِإ دنع نميألا هبكنم تحت هئادر طسو لجرلا

 .افوشكم نميألا هبكنم نوكيو رسيألا هبكنم

 ءدْضَعلا وهو  ءابلا ناكسإب - عْبّضلا نم ذوخأم عابطضالاو
 .دضعلا فصنو طيإلا نيب ام :ليقو ةدضعلا  طسو : ليقو

 ةوقلاو ةدالجلا ٌراهظإ ءلَمَّرلاك ء«هتيعورشم لصأ يف ةمكحلاو
 ىّمُح مهتنهوأ دقو دمحم باحصأ مكيتأيس :اولاق امدنع نيكرشملل

 نم اورهظُي نأ نيملسملا نم ملسو هيلع هللا ىلص دارأف .برثي
 رمأ كلذلف «مهتعاشإ دريو مهنظ بّيَحُيو نيكرشملا ظيغي ام مهتوق
 .«هتوق نم مُهاَرَأ ْأَرْمُأ هللا محر» :لاقو لمرلاو عابطضالاب نيملسملا

 .ةدابعلا يف ّدجلاو عابتالاو يّسأتلا راهظإ ءانيلإ ةبسنلابو

 : ىعسلا

 هباب نع عطقني ال نأ هالوم عم دبعلا ةلاح نأب هرُكَذُي يعسلاو
 فرخأ دعب ةرم اًبهاذو اًيئاج هتحاس ىلع دّدرتيو هعرف نتفدت نأو

 هرظنل ةجاحلا ةدشو راقتفالل اًنابثإو ءةمدخلا يف صولخلل اًراهظإ
 . هناسحإو هتظحالمو هربو هفطعو

 مالسلا هيلع ليلخلا جوز رجاه ةديسلا ةثداح رّكذتيف عجري مث
 ميهاربإ امهكرت دقو «بيهرلا يداولا اذه يف ليعامسإ اهديلو عم

 تبهذف رمألا اهديلوبو اهب ٌدتشاو شطعلا امهكردأف مالسلا هيلع
 ةوبر تدعص ءأمظلا هب عفدت ام لامشلا تاذو نيميلا تاذ دّقفتت
 يف ثحبلل تلزن ءدجت ملف ءاملا ّرثأ وأ اَنّيَع ىرت اهلعل افصلا
 ىفخأ ِضَمَحنم يف اهسفن تأر ىتح يعسلا يف تراسو ءرخآ ناكم
 دقفتتل ةورملا ىلإ تدعص ىتح ريسلا يف تعرسأو تلورهف اهدلو
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 افصلا نيب برضت تراصو اهنم دهشم ىلع اهتبا نوكيلو ءاملا
 ةفطاعب ةذوخأم ةفهللا ةوقب ةعوفدم اهيف تناك تارم ةدع ةورملاو

 مزمز ءام اهل عبنو هللا ةيانع اهتكردأ ىتح ءريغصلا لفطلاب ةقفشلا

 .ديعسلا ديلولا راوجب

 جئاتنلا نأ ىريو «لوألا ىنعملا نيبو ةثداحلا هذه نيب طبريف

 ٌبِسُكُت لمعلا يف ةقشملا ةاناعم نأو ءتامُدَقُملا دعب الإ لات ال

 نم هضرتعي ام هنع هعطقي ال هلمع يف قداصلا نأو ءرجألا دبعلا

 بحأف ؛ماودلاو رارمتسالاب يه لمعلا ني ةربعلا نأو .ء«باعص

 .لَق نإو همودأ هللا ىلإ لمعلا

 5 ايا

 قر كيو 2 نارفغلا باستكا ىلإ هل طل وعدو «ريخلا

 : نيرمأب كلذ لائيو .حاجنلاو حالفلاو روفلا بابسأ كاردإ ىلع هل

 «ةفرعملا لهأ ديلقتو ممهلاو مئازعلا بابرأ ةكراشمب :لوألا

 مهريغ سوفن يف ثعبت مهلامعأ يف نيدهتجملا نيّدِجُملا ةيؤر نأل
 ءمهب ةيتقلاو مهديلقتل قوشلاو ةرارحلا مهبولق يف دلّوتو ةمهلا

 درجم لا ةكرابملا 0 كلت 0 0

 ىهشي ال هيحلاصلا وسلاح نأل هفيادادمإلا نع

 يف نيبغار دحاو ناكمو دحاو نمز يف نيملسملا عامتجا نإو
 تاكرتلا لوزن نوف ميظع قنينات هَل « هيلإ دع فت نيعاد هللا ةمحر
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 اع داو عنا دورس ناطيشلا ناك كلذلوب «ةيناحورلا:نافعلاو

 هللا نودبعيو هنوُمُؤَي ءايبنألا ناك ناكملا اذه نأو اًصوصخ ءنوكي
 ث هرم هوه اس

 ميركلا ماقملاو فيرشلا فقوملا كلذ يف مّمهلا تعمتجا اذإف
 تصخشو يديألا تعفتراو .«لاهتبالاو ةعارضلل بولقلا تدرجتو

 بلط ىلع ةدحاو ةّمهب قانعألا تّدتماو ءءامسلا وحن راصبألا
 ٌميضُيو ءالمأ ُبِّيَحُي ىلاعتو هناحبس برلا نأ َّنْظَت الف «ةمحرلا
 رضحي نأ بونذلا مظعأ نم نإ :ليق كلذلو «ةمحر ٌرْخَدَيو اًيعس
 .هل رفغي مل ىلاعت هللا نأ نظيو تافرع لجر

 تاوصألا ًعافتراو َقْلَحلا ماحدزا فقوملا اذه يف ىأر اذإ مث

 مهّريسو مهيِدِشْرُمو مهتُمِيَأل ٍتاعامجلا َعابّناو تاغللا فالتخاو
 .ةمايقلا موي دهاشم نم اًدهشم اذهب ركذتي ءمهل مهءافتقاو مهريسب

 ةارغ ةافح روشتلاو ثعبلا دعب سانلا قاسي امدنع ءرشحلا وهو الأ

 اَنَمَأ آو اَجَوِع ايف رت اَل )اًنَصْفَص اَءاَقط ءاضيب ضرأ ىلإ اَلُْع
 فالتخاو ماحزلا ةَّدِششل اًضعب مهضعب عفدي قئالخلا محدزيف «40)
 .مهُبولق ًةرطفنم مهراصبأ ةصخاش قئالخلا هيف فقت موي يف مادقألا

 فاوجألا قرتحتو قانعألا عطقنتف «مهرومأ يف رَطْنُي الو نومّلكُي ال
 .هب مهل ةقاط ال ام دهجلا نم مهب غلبيو

 : تارمحلا ىمر

 اهيف نأل ةيسيئرلا جحلا دصاقم مهأ نم قركدلا هذهو «ةيفينحلا

 مالسلا هيلع ميهاربإ اهسسؤمو ةيفينحلا ةلملا مامإب ةلصلا ديدجت
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 اهمامإ نع ضافتسا ام ىلع ةظفاحملا بجاولا نمف .4َريِهَيإ

 . جحلا كسانمو ةرطفلا لاصخك

 يمر يه ىركذلا هذهب الاصتا نطاوملا دشأو حمالملا حضوأو

 ناطيشلا اهيف رهظ يتلا يه نكامألا هذه نأ كلذ «ءتارمجلا

 نع هفرصيل هعم لواحيو هرواحيو هل سوسوي مالسلا هيلع ميهاربإل

 لذبف ليعامسإ هدلو حبذب هللا هرمأ ثيح هتعاطو هللا رمأ لاغتما

 رمألا كلذ يف رظنلا ةدواعمل باب لك هل حتفو دهج لك ميهاربإل

 هيلع ميهاربإ نكل «هللا ةعاط ققحي ال امب ليوأتلا دصقب يهلإلا
 ملِحلاو ربصلا يف او داع اَبأ هللا هراتخا يذلا مالسلا

 هتوق لكب هجتا دق «نيكرشملا نم كي ملو اًفينح هلل اًئناق تابغلاو

 هامرو هرجزو ناطيشلا نعلو «هب هللا هرمأ ام ذيفنت ىلإ همزعو هناميإو
 .اًروحدم اًنساخ نيعللا اهب عجر ِتاّيَصَحِب

 لامعأ نم اًريثك نإ لب ءبْسَحَف رامجلا يمر دنع اذه سيلو

 يف ثعبيو ةيميهاربإلا سوردلا هذه حور هيلع رطيست هكسانمو جحلا

 تاحفصلا نم فقاوملا هذه يف هب صتخا ام َرْكَذَتو اهَرْكَذَت سفنلا
 لكوتلاو ديحوتلا اهلوأ يف يتأي يتلا ةيماسلا يناعملاو ةليلجلا

 ىلع درمتلاو هتاضرمو الط زاقنإوةلمس يف ينافتلاو هللا ىلع

 ّيوَقلا ناميإلا ديدجتو ةعّئطصملا لْثُملاو ةفئازلا ريياعملاو تاداعلا

 ْ :عقرلا :رافإلا ور اةقاتلا ةنعحيفتلاو ىلا يحلاو

 : جحلا ةسردم يف قالخألا جهنم

 نم: ةريثك الاصخ ححلا ةسرده يف: اًضيأ ملسملا .ديفعستو
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 .اهيلع بردتيو اهملعتي ةيقارلا ةيناسنإلا بادآلاو ةنسحلا قالخألا

 هاياطخ يحمنت نلو هبيع رَّئْسُي نلو هبنذ رْمْعَُي نل هنأ ملعي هنأل كلذو
 نم نوكي نلو ءهمأ هتدلو مويك هبونذ نم جرحي نلو هلمع لَّبَقُي نلو
 جح اذإ الإ اًروربم نوكي الو ءاروربم هجح نوكي ىتح ةنجلا لهأ

 ٌّقاشم دَّكَتَي نأ ىضري ال لقاعلا نأ ٌمولعمو ءقسفي ملو ثفري ملف
 اًيلاخ اًريقف ِنْيَنَح يُمْحب عجري مث قافنإلاو ةلحرلاو بعتلاو رفسلا

 .مناغملاو بساكملا هذه نم

 قالخألاب الإ لانُث ال مناغملاو بساكملا هذه نأ َمِلَع اذإف

 اهيلع اهنّرَمَيو اهبّرَديو اهب هسفن مزلي هنإف «ةيعرشلا بادآلاو ةّيِضْرَملا
 اهتّيَرو نا جاتب اهجّوتو هسفن َضاَر دقو كلذ دعب جرخيو
 ويبعتلا نفعتفوب ةيرخسلا و ةيكاشتلاوب تانثلا :بععف للتو: اهذلخو
 تافص نم يه تسيل يتلا رومألا هذه لاثمأو نعطلاو نعللاو

 عقي اهبو «ءالبلاو نتفلا ةليسوو ءاضغبلا ببس يه يتلاو «نينمؤملا
 نم بلطت يتلا مالسإلا ةَخَأ يعاريو . ضغابتلاو رفانتلاو نحاشتلا

 «نيملسملا هناوخإل ةاساوملاو ةدعاسملاو ةمحرلاو فطعلا ملسملا

 اًرثأ ةديمحلا تافصلا نميأ وه يذلا حماستلا هنم بلطت يتلاو

 .سوفنلا ِبرَمَُّيو بولقلا فّلَؤُي هريخلاب اهُدّوغَأو ًةدئاف اهلزجأو
 اهنم «ةميركلا قالخألا نم ةفئاط عومجمل ةليلج ةرمث وه يذلاو
 .ءاخسلاو عضاوتلاو ةردقملا دنع وفعلاو ربصلاو ملجلا

 ىقلتي يتلا ةسردملا هذه يف جحلا يف ملسملا شيعي اذكهو

 ةعونتم اًبورضو «ةيلمعلاو ةيملعلا سوردلا نم ةفلتخم اًعاونأ اهيف
 ةيقالخألاو ةيحورلا تاضايرلا عاونأ نم

 ءاهتيهافرو اهداعسإو اهترامعو ضرألا مالسإلا مْظَن كلذبو
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 جهنملا كلذل عضوو ءاّيوس اًقيرط اهل دّدَحو ايِلُع اُلْثُم اهل مسرو

 لب .رظنلاو مالكلا دنع هنايب يف ْفِقي ملو ميقتسملا لينسلاو ميوقلا

 هللا لوقي «ةيلمعلا لئاسولا هذه نم جحلا ناكف «لمعلا لئاسوب هطبر
 هذه عيمجا 0 م 0 ها اونا ا هناحبس

 اهو عقاتملا قلطأ كلذلو ةقرعل انه رثكأ ليج اسواق

 يف اهددجتو اهعونتو اهترثك ىلع غيلبلا ريبعتلا اذه لدو ءاهمهبأو

 نأو ءءاصقتسالاو ءاصحإلا اهيلع يتأي نأ نم رثكأ اهنأو ءنامز لك

 ام اهنمو .نديلاب قلعتي ام اهنمو «لاملاب قلعتي 5 اهنم عفانملا هذه

 عفانملا هذه دهشي الو «قالخألاب قلعتي ام اهنمو .حورلاب قلعتي

 41 لوسر نبيل اًقباطم المع هس يف لبس نم الإ ةليصفت نأ ةلمج

 : نيش ل[ هتافطخا وا مو هلعشلا لام

 رحب نم ةرطقو «ضْيَف نم ضْيْغو ءدقِع نم َةَّرَد هلذهف («دذعبو

 هلا .ىلعو كمحف انديس 8 هللا ىلصو «ةرّهظملا ةعيرشلا هذه رارسأ

 . ملسو ةهبححصو
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 ةَرْبِعو رْكَذَتُملل ةركذت يه فقاومو سورد جحلا ةلحر يف
 هللا هققو نمف .نطفلل ةراشإو فيرعتو قداصلا ديرملل هيبنتو «ربّتغملل

 هيل تفك اي ايسأ هنّرغو اهبايددل -_ت اهيلع فوقولل ىلاعت
 .همهف ةرازغو هنطاب ةراهطو هبلق ٌءافص هيضتقي ام اهرارسأ

 يذلا سردلا وه هكاردإو همهف انتوفي ال نأ يغبني سرد ربكأو
 اقم نع اهدا اموت ةلعرلا هني طيحت ىف فاعل "دكحلا نيبح
 .هرخآ ىلإ جحلا لوأ نم ٌرعاشمو

 لوصول هنأ لمت ذأ يفتي نأ نت ندخل سردلا"اذهز
 تاَذّللا نع تفكلاو تاوهشلا نع ِهّزَتَّتلاِب الإ ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ
 عيمج يف ةناحيس هلل دزختلاو ءاهيف تارورضلا ىلع راصتقالاو
 ةفلاسلا للملا يف نوينابهرلا درفنا اذه لجألو «تانكسلاو تاكرحلا

 قلخلا نع ُشْحَوَتلا اورثكأو لابجلا مَمِق ىلإ اوزاحناو ءَقْلَحلا نع
 اوخرلاو ةريضاخلا»“كاذللا لعوب دع هللا اوكرتف :قحلان سنألا بلطل
 لجو زع هللا ىنثأو «ةرخآلا يف اًعمط ةقاشلا تادهاجملا مهسفنأ
 ب 2 اناكبهرَو َبِسَسِو مهنم ٌمهنم ا تللاذ# :لاقف هباتك يف مهيلع

 تاوهشلا عابّتا ىلع قلخلا لبقأو كلذ سردنا املف 2 4 نوربككتس

 لجو زع هللا ثعب .هنع اوُرَتفو لجو زع هللا ةدابعل دّرجتلا اورجهو
 ةنس ديدجتو ةرخآلا قيرط ءايحإل ملسو هيلع هللا ىلص اَدَّمَحُم هّيبن
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 يف ةحايسلاو ةينابهرلا نع لّلهلا لهأ هلأسف اهكولس ىف نيلسرملا

 ىلع ٌَريبكتلاو داهحجلا اهب هللا انَلَدِنأ» .: : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ( هليد

 .جحلا ينعي «دواد وبأ هأور .«فّرش لك

 اوبل نق ياسو هيلع 1 ىلع نخر
 مها 710

 3 َعُشلا» ىف يقهيبل ا هاور «نومئاصلا

 ةينابهر د لعج نأب ةمألا هذه 559 000 هللا 0

 اًدِصَقَم ةييضنو ىلاعت هسفن ىلإ ةفاضإلاب قيتعلا تيبلا فرَشتف ءمهل

 تافرع لعجو «هرمأل اًميخفت هتيبل اًمرح هّيَلاوح ام لعجو هدابعل

 هديص ميرحتب عضوملا ةمرح دّكأو ءهضوح ءانف ىلع بازيملاك

 جف لك نم راَوُزلا هدصقي ةواعلا ةرضح لاثم ىلع هعضوو «هرجشو

 تيبلا برل نيعضاوتم اَرْبُع اًنْعُش قيحس بو لك نمو «قيمع
 ههيزنتب فارتعالا عم هتّرِعل ةناكتساو :هلالحل درع ل

 هر يف غلب كلذ نوكي .دلب هفِيَتُكي وأ تيب هّيوحي نأ نع

 اهيف مهيلع فظو كلذلو .مهدايقناو مهناعذإ يف متأو مهتيدوبعو

 ظ يمرك .لوقعلا اهيناعمل يدتهت الو سوفنلا اهب سنأت ال الامعأ

 هذه لثمبو ءراركّتلا ليبس ىلع ةورملاو افصلا نيب دّدرتلاو ءرامجلا

 اهيف نإف اثم ةاكزلا فالخب ةيدوبعلاو ُقّرلا لامك رهظي لامعألا

 ىلع هتعفنم ئريو هنسحتسيو كلذ ىلإ ليمي لقعلاو ءاققرو اناسحإ

 ظ لا لك

 هللا ودع ةلآ يه يتلا تاوهشلل اًرسك هيف نإف ءموصلا فالخبو

 اهيف نإف ةالصلا فالخبو «لغاوشلا نع فكلاب ةدابعلل اغرفتو

 .دوجسلاو عوكرلاك «عضاوتلا ةئيه يه لاعفأب لجو زع هلل اًعدضاوت
 . لجو زع هللا ميظعتب سنأت سفنلاو

 ٌء



 فوقولا ديعاوم 2 رامجلا يمرو يعسلا تادّدرت امأ

 الو اهب عبطلل سْنأ اك اهبل سوفنلا طخ. لق لامعألا هذه لاثمأو

 الإ ثعاب اهيلع مادقإلا يف نوكي الف ءاهيناعم ىلإ لقعلل ءادتها

 0 بجاو رمأ هنإ ثيح نم رمألل لاثتمالا دصقو دّرجملا رمألا

 لحم نع سفنلاو عبطلا فرصو هفرعت نع لقعلل لزع هيفو ل

 : ار هيلإ عمل لام نك هانعم كردأ ام 7 هنإف ا

 . ينطقرادلاو رازبلا ا :ةلاقر اًدئعت اًمح ةححب كيبلا

 فيلكت نأ رهظي انه نمو ءاهريغ الو ةالص يف كلذ لقي ملو

 فانعم مهل رهظي ال امم ؛مهعابط وه ام فالخ ىلع لامعأب دابعلا

 ىضتقم نع اهفرصو سوفنلا ةيكزت يف تادّبعتلا عاونأ غلبأ وه
 ىتلا قئاقدلا نم اذهو «قاقرتسالا ىضتقم ىلإ قالخألاو عابطلا

 رارسأ نع ةلفغلاو لوهذلا راحب يف قرغ نمم ريثك اهلكشتسي

 ظ .ةيهلإلا تادبعتلا

 6 ا
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 رفسلا بادآ

 مارحلا هللا تيب جح ىلإ

 رفسلا خألا اهيأ تدرأ اذإف «ةيدبعت ةحايسو ةينيد ةلحر جحلا

 يف ةيوبنلا بادالا ةظحالم كيلعف «ءجحلا كسانم ءادأل كدالب نم

 ةدراولا ةيعرشلا ةفصلا ىلع اهلك كتلحر نوكتل اهتاعارمو رفسلا

 «لوهاملا غولبل ىجرأو لوبقلل ىعدأ كلذ نوكيف

 هناوخإ هيف رفسلا ديرم ريشتسيف ؛ةراشتسالاب اَلَّوأ أدباو
 ةراختسالا ةالص ىلص هحالص هل ادب نإف ؛ءنيحصانلا نيحلاصلا

 هيلإ هردص حرشنا نإف ءروثأملا اهئاعدب ةيوبنلا ةنسلا يف ةمولعملا
 نوكي دق امم هلماعي ناك نم حمستساو ءهتيصو ىلع دهشأو ىصوأ

 دّدجو ءهخويشو هيدلاو ىضرتساو «هنع ٍلوهذم هيلع ٌّقح نم هل

 نم هيلإ دصقي ام ماكحأ نع ملعتساو ءهسفن يف ةينيدلا ةبوتلا ملاعم

 دق امل اًضيأ اًباتك هملع عم بحصتساو «ٌةراجت وأ ناك امسح هرفس

 .ثداوح نم هل ضرعي

 ثيدحلا يفف ءاّبابحتسا نيتعكر ىَّلِص جورخلا دارأ اذإو

 مهدنع امهعكري نيتعكر نم لضفأ هلهأ دنع دحأ فلخ ام» :فيرشلا

 .يناربطلا هاور .«اًرفس ديري نيح

 مث صالخإلاو «ءشيرق فاليإل ةروسو يسركلا ةيآ أرقي مث

 : الئاق ء ص الخإب وعدي
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 يرمأ ةبوعص يل لْلَذ مهللا «لكوتأ كيلعو نيعتسأ كب ّمهْللا
 فرصاو بلطأ امم رثكأ ريخلا نم ينقزراو يرفس ةقشم يلع لّهَسو
 . يرمأ يل رسيو يرذدص يل حرشا بر .ءيش لك ءوسلا نم ينع
 ام لكو يبراقأو يلهأو ينيدو يسفن كعدوتسأو كظفحتس أ ينإ مهللا

 ءوس لك نم اًعيمج انظفحاف ءايندو ةرخآ نم هب مهيلعو ىلع تمعنأ
 .هءاعد متخيو .ميرك اي

 :اًعوفرم  هنع هللا يضر  سنأ هاور ام لوقي ضهن اذإ مث

 ال امو ينمهأ ام ينفكا مهللا .,تمصتعا كبو تهجوت كيلإ مهللا»

 امنيأ ريخلل ينهُجوو يبنذ يل رفغاو ىوقتلا يندّوز مهللا .هل متهأ

 هللا ىلع تلكوت هللا مسب» :لاق هتيب نم جرخ اذإ مث .«تهجوت

 وأ ميظأ وأ َلَرَأ وأ لزأ وأ ّلضأ وأ لضأ نأ كب ذوعأ ينإ مهللا

 . "ىلع لَهجُي وأ لَهَجَأ وأ مّلظأ

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع روثأملا ظفللاب نوكي رفاسملا عيدوتو
 : ملسو

 ىوقتلا هللا كدّوز .كلمع ميتاوخو كتنامأو كنيد هللا عدوتسأا

 .«تنك امثيح ريخلا كل رّسَبو كبنذ رفغو

 ىِرَلَأ وعس» :لاق لقنلل ةطساو يأ نا هتبرع بكر نإف
 49 د لقسم ويلقنمل اير ّل نإ 2 َنيِنرفم مل كك امو اذنه انآ 0

 هذهو 00 هذه انل هللا ريخست الول ذإ «نيقيطم :(نينرقم) ىنعمو

 .اهبوكر انعطتسا ام اهل هليلذتو ةيلقنلا طئاسولا

  امهنع هللا يضر - رمع نبا نع : (هحيحصاا يف ملسم ىور

 هريعب ىلع ىوتسا اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ءو/



 يذلا ناحبس» :لاق مث انك اكو حّبَسو هللا دْحَم رفسلل اًجراخ

 انإ مهللا فيي اديب نال د ا م نا ا

 نّوه مهللا ءىضرت ام لمعلا نمو ىوقتلاو ربلا اذه انرفس يف كلأسن
 رفسلا يف بحاصلا تنأ مهللا هَدْعُب اًنَع وطاو اذه انرفس انيلع

 ةباكو رفسلا ءاثْعَو نم كب ذوعأ ينإ مهللا ,لهألا يف ةفيلخلاو

 اذه لاق عجر اذإو ؛«دلولاو لاملاو لهألا يف بلقنملا ءوسو رظنملا

 .«نودماح انبرل ,ءنودباع .ءنوبئات «نوبيآ» :دازو اًضيأ ءاعدلا

 .ةقشملاو ةدشلاو بعتلا :ءاثعولاو

 ؛حيبستلا نايدولا طوبه يفو ءريبكتلا ايانثلا عولط يف روثأملاو

 اذإ انك :لاق هنع هللا يضر رباج نع :«يراخبلا حيحصا ىفف

 انك انلزن اذإو انرمك اندعص

 0 ناك : (نيحيحصلا» يفو

 هلا الد“ لاق ف انالك رك افا وأ هت ىتلعت قو اهلك ةرمعلا: وأ

 هدعو هللا 0 «نودماح انيرل نودجاس هل كيرش ال هدحو هللا الإ

 . (هدح-و بازحألا مزهو هدبع رصنو

 .اًنسح اًرارق اهب انل لعجا مهللا :اذه عم لاق ءهتدلب ىأر اذإو

 مهربخي نم هلهأ ىلإ لسريف «نيتعكر هيف يلصيف دجسملاب أدبي مث
 هللا ىلص هلاق ام ةيحتلاو مالسلا دعب لاق مهيلع لخد اذإف «همودقب

 .اًمثِإ يأ .«ايوح رداغي ال اَيْوَأ انبرل اَبْوَت اَيْوَت» : ملسو هيلع

 هنم يساويل ةقفنلاو دازلا نم رك سن هرفس ىف هل بحتسيو

 امب سفنلا ٍبِّيَط نوكي نأ ىعسيو «نيكاسملا ىلع قفنيو نيجاتحملا
 لدجلاو ةموصخلا كرت هل بحتسيو .لوبقلا ىلإ برقأ نوكي هقفني

 .هجح بابسأل هيرتشي د أميف
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 اهراك ريخلا يف اًبغار اًمفاوم اًقيفر بلطي نأ اًضيأ يغبنيو

 نم هنوك اذه عم رسيت نإو «هناعأ ركذ نإو ءهرّكُذ يسن نإ ءرشلل

 «قالخألا مراكمو جحلا ٌرابم ىلع هنيعي هنإف هب كسمتيلف ءاملعلا

 نإف ءاعجارو اًبهاذ ةراجتلا لام نم ةغراف هدي نوكت نأ بحتسيو

 .بلقلا لَعْشَي كلذ

 يف طسبتلاو هْقَرَتلاو ةنيزلاو طرفملا عِبّشلا بنجتي نأ بحتسيو
 .رّبْغَأ ُتَعْشَأ خاحلا نإف ءةمعطألا ناولأ

 .هيدلاولو ءهسفنل هرفس عيمج ىف ءاعدلا نم راثكإلا بحتسيو

 رفاسملا ةوعد نأل «نيملسملا رئاسو «نيملسملا ةالٌؤو ءهبابحأو

 اقيم
8 2 4 
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 [تيقاوملا] ةلهألا نع كنولاسي

 هه له َهَلِهَأْلا نع َكتولتسي يل :ىلاعتو هناحبس هللا لاق
 ني تلا اهَأك نآب ديلا لَو جَسْلآَو سياّنلل ثيم
 مكلمل َهَّلَأ اوَقّتَأَو اهب ّنِع تموُيكْلا اوتو ْنَعَتأ ِنَم ريل

 . 469 ترحيل

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا لأس

 امك دوعت مث ءاّرون ئلتمت ىتح ديزت مث ةقيقد ودبت ّمِل «ةلهألا نع
 نوكي نأ لمتحيو ؟؟سمشلاك ةدحاو ةلاح ىلع نوكت الو تأدب

 لهتسا نِم ءلاله عمج :ةلهألاو .ةمكحلاو ةياغلا نع لاؤسلا

 اذإ ءجحلاب موقلا لّمأ :هنمو ءدلوي نيح حاصو ىكب اذإ يبصلا

 مهتاوصأ نوعفري سانلا نأل الاله يّمُس .ةيبلتلاب مهتاوصأ اوعفر

 . هنع رابخإلاب

 سانلل تيقاوم يه :مهل لوقي نأ ىلاعتو هناحبس هللا هدشرأف

 ءمهمايصو ءمهئاسن ةَّدِعو .مهرجاتمو «مهعرز تاقوأ اهب نوملعي
 وأ سمشلاك اَرَّوَدَم لالهلا ناك ولف ءجحلا تقوو .ءمهراطفإو

 ىلع باوجلا اذهو .هب تيقوتلا رسيتي دكي مل ةدحاو ةلاح اًمزالم

 بولسألاب ىّمسُي  اهتقيقح نع مهلاؤس وهو لوألا لامتحالا
 ىلؤألا نأ ىلع هل اًهيبنت بلطي ام ريغب لئاسلا ةباجإ وهو .ميكحلا
 .هنع لأسي نأ



 نع ال اهتمكح نع مهلاؤس وهو يناثلا لامتحالا ىلعو

 .لاؤسلل اًمباطم باوجلا نوكي - اهتقيقح

 مهل نّيَب ء,جحلا تاقوأ ةفرعم ةلهألا هذه دئاوف نم ناك املو

 لخد اذإ مهلالهإو مهمارحإ دنع هنولعفي اوناك جحلاب قلعتي اًرمأ

 تيبلا اوتأ ةيلهاجلا يف اومرحأ اذإ اوناك مهنأ :وهو ؛جحلا تقو

 تريخلا اهناق كاب لا لوو ىلاعتوهناحيس:هللا كرات قوي نو

 هاور اذكو .يراخبلا هاور امك .#«ُكَهَتَأ ِنَْم ّربْلا نككلَو اهروهظ نِم

 مل مهرفس نم 0 اذإ راصنألا ناك : ظفلب يسلايطلا دواد وبأ

 أمام داي يلا سل سيلو## :ةيآلا هذه تلزنف «هباب لبق نم لجرلا لُخْدَي

 .«اهروهظ نم َتوُيَمْلَ

 مل ام نأ ةيآلا هذه يفو :«هريسفت» يف يبطرقلا مامإلا لاق

 .برقتم هب هل برقتي نأب ةبرق ريصي ال هيلإ بدن الو ةبرق هللا هعرشي

 ارب سيل امب ةبرقو رب وه ام لكشأ اذإ :ءاملعلا ضعب لاق

 ننسلاو ضئارفلا يف ريظن هل ناك نإف «ءلمعلا كلذ يف رظنُي ةبرقو

 :لاق «ةبرق الو ٌربب سيلف نكي مل نإو «ةبرقو ارب نوكي نأ زوجيف
 ثيدح ركذو «ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع راثآلا تءاج كلذبو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر امنيب :لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا

 وه: ولات نع لانتف سسدستلا يف مقاقا لحرب, ىقنادر .فوطخي ملسو
 :ةوصنو 055 الو لظتسي الو دعقي الو موقي نأ: قل . ليئارسإ ون

 دْعْفَيِلَو َ و ْمُلَكَتَيْلَف هورم» :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف

 ةبرق ريغ ناك ام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لطبأف .(هموص مِتْيْلَو

 يف ريظن هل امم ةبرق ناك ام ححصو ء«هتعيرش يف هل لصأ ال امم

 .١ نتسلاو: نضئارفلا
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 سانلل ةمالع ةلهألا هذه ىلاعتو هناحبس هللا لعج اذكهو

 عراشلا هردق يذلا مناديل تاقيملا وهو ؛جحلا نمز اهب كوفرعي

 :تامولعملا نهشألا يهو .ةدابعلل

 وذو .لاوش :يهو ءاهيف الإ جحلاب مارحإلا زوجي الف
 :دمحأو ةفينح يبأ دنعو ء.ةجحلا يذ نم مايأ ةرشعو «.ةدعقلا

 وذو «ةدعقلا وذو ءلاوش :كلام مامإلا لاقو ءرحنلا موي لاخدإ
 يذ نم لايل رشعو .ةدعقلا وذو ءلاوش :ةيعفاشلا دنعو .ةجحلا
 ,ةثالثلا دنع دقعناو ءهرك هرهشأ ريغ يف جحلاب مرحأ نإف ءةجحلا
 .اجح ال ةرمع دقعني هنأ :ةيعفاشلا دنع حصألاو

 لت وقل لوا لام هلوق ينامزلا تاقيملا ليلدو
 آذآ 000

 * يحل ىف َلاَدِج الو تفوسص الو َتَشَر الق بلا كرهيف كرهيف ضرو نمف

 .[9١ا/ :ةرقبلا]

 يف ةفرشملا ةرهطملا ةنسلا هتلّصف دقف .يناكملا تاقيملا امأو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح
 .ةفخخجلا ماشلا لهألو ةةفيلجلا اذ يوما لهأل تقّو :ملسو

 ىتأ نملو نهل نه «مَلْمْلَي نميلا لهألو «لزانّملا َنْرَق ٍدجن لهألو
 كلذ نود ناك نمو «ةرمعلاو جحلا دارأ نمم نهلهأ ريغ نم نهيلع

 .امهريغو ناخيشلا هجرخأ .ةكم نم ةكم لهأ ىتح أشنأ ثيح نمف

 ةيَرَقَف - يلع رابآ :ب اًضيأ مويلا فرعت يهو - ةفيلحلا وذ امأ
 هيلع هللا ىلص يبنلا هيف ىلص يذلا روثأملا دجسملا اهب «ةرماع

 .ةكمل هجّوَتْملا راسي ىلع ءهنم مرحأو جحلا ىلإ هقيرط يف ملسو
 نم ةرايسلا اهعطقت «لايمأ ةثالث وحنب ةرونملا ةنيدملا نع دعبت
 . طسوتملا ريسلاب ةعاس عبر يف ةنيدملا
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 مارحإ فرش لان هنأب تيقاوملا رئاس ىلع تاقيملا اذه زاتميو

 نم تيقاوملا دعبأ وهو ؛هدنع نم مالسلاو ةالصلا هيلع دوجولا ديس

 ةلقثملا لباإلاب لحارم رشع وحن ىلع ةكم نع وه ذإ «ةفرشملا ةكم
 ةيزمو «لدتعملا ريسلاب تاعاس تس وحن ىلع ةرايسلابو «لمحلاب

 . مرح ىلإ مرح نم مرحأ ع هنم مرحأ نم نأ : يه ىرخأ

 نمو «برغملاو رصمو ماشلا لهأ تاقيم يهف ءةفحججلا امأو

 ندعم ىف اهدسحأ نيسلا نأل' كلذبعتيتمو .مهقيرط كلس

 «لامجلا ىلع لحارم سمخ وحنب ةكم نع دعبت يهو «ةنمزألا
 ةفحجلا لامعأ نم :[غبار]و «تاراعشلا يف تاعاس كاك وحئلبو

 اي ةلفتمو

 نرق ىمسيو ءدجن لهأ تاقيم وهف «لزانّملا نّْرَق امأو

 .بلاعتلا

 نإف «ةماهت قيرطب اورم اذإ نميلا لهأ تاقيم وهف ءمّلْملَي امأو

 .زاجحلا دجن تاقيم مهتاقيمف «لابجلا قيرطب اورم

 رم ولف ءاهلهأ ريغ نم اهيلع رمي نملو اهلهأل تيقاوملا هذهف
 يلو.« كسنلا قارأ :1ذإ ' انهت مارحإلا همزل ةفيلحلا يذ ىلع يماشلا

 مد همزلو ءاسأ 9 نإف «ءهتاقيم يه يتلا ةفحجلا ىلإ اهتزواجم هل

 .هنع ةياور يف دمحأو يعفاشلا لاق اذهبو

 هتاقيم نأل عال الح ةفيلحلا يذ ةزواجم هل نإف كلام دنع امأ

 نم مارحإلا ركذ نمل لضفألا ناك نإو «ةفينح يبأ دنع اذكو همامأ

 .ةفيلحلا يذ

 نم زوجي لب «تيقاوملا هذه نيَع نم مارحإلا بجي الو
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 نمو .كسنلل اًدصاق مهريغ نم اهب رمي نملو اهلهأل اهتاذاحم

 يذلا ناكملا نم مرحأ «هذصق مث كسنلل دصاق ريغ تاقيملا زواج

 . كسنلل هنم دّصَق

 «ةرمعلاو جحلا دارأ نمم» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق لديو

 ؛ةرمع الو اّجح ديري ال نمل مارحإ ريغب ةكم لوخد زاوج ىلع
 ال .تاقيملاب َّرمو «ةرمعلا الو جحلا ديري ال يذلا نأ ينعي اذهف

 هزواجتي نأ هلف ءالثم ةجاحل ةكم دصقي ناك ولو .مارحإلا همزلي

 .ةيعفاشلا بهذم اذهو «مرحُم ريغ

 ؛اذه ريغب - ةيفنحلاو ةلبانحلاو ةيكلاملا مهو  روهمجلا لاقو
 مرحأ تيقاوملا هذه دحأ ىلع ٌرمو ةكم لوخد دارأ نم نأ :وهو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل «مارحإ ريغب اهلخدي نأ زوجي الو ءهنم

 . «مارحإب الإ تاقيملا زواجي ال»

 يف ةبيش نجا نبا هاور :«ريدقلا حتف» يف لامكلا لاق

 موي لخد ملسو هيلع هللا ىلص هنأ يئاسّنلاو ملسم يف امو ء(هفنصم»

 ةعاسلا كلتب اًصتخم ناك مارحإ ريغب ءادوس ةمامع هيلعو ةكم حتفلا

 امنإو .يدعب دحأل الو يلبق دحأل لحت مل مارح ةكم» :ثيدحل

 مارحإ ريغب لوخدلا ينعي «اًمارح تداع مث راهن نم ةعاس يل تلحأ

 .لاتقلل هدعب لوخدلا لح ىلع نيملسملا عامجإل

 بجي كسنلا دصاقو .كسنلا دصقك ةكم دصق نأ ديفي اذهو

 .مارحإلا هيلع
86 6 
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 مرحم ريغ تاقيملاب َّرم نم مكح

 ءىصع ةرمع وأ اجّجح ديري وهو مرحم ريغ تاقيملاب ّرم نم

 هيلع مد الو صاع وهف مِرْحَي ملو دعي مل نإف .مارحإلل دوعلا همزلو

 الصأ كسنب سبلتي مل اذهو كسنلا نم صقن ام ةلباقم يف مدلا نأل

 .قافتاب اذهو ءمثإلا هنع طقس داع نإف مدب بلاطي ىتح

 دقف امرحم داع نإف «مد هيلعف تاقيملا دعب مرحأ اذإ امأو

 اذإ الإ هنع مدلا طقسي ةكم هلوخد دعب داع ولو ىتح «مدلا ىهتنا

 .داع ولو مدلا هنع طقسي ال هنإف فاوطلاك كسنلا نم اًئيش لعف

 اذإ هنأ مهدنعف ؛ةيكلاملا فالخب «'''ةيفنحلاو ةيعفاشلا بهذم اذهو

 دنع اذكو «“””عجري مل مأ عجر ءاوس مد هيلع تاقيملا دعب مرحأ
 102 دولا
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 مالسإلل سماخلا نكرلا جحلا

 نيدلا نم ةمولعملا ةسمخلا مالسإلا دعاوق دحأ جحلا

 . اهتّيضرف ىلع عَّمْجملا ؛ةرورضلاب

 َةَنَس ضرف :ةعامج لاقف .هتّيِضرف نس نييعت يف فِلّتخا دقو

 هيف كرت ءملعلا لهأ نم ريثك لاق اذهبو .ةرجهلا نم سمخ
 وُنأ :دارملا نأ ىلع ءانب هَل َةَرمْلاَو جلل اًمِيأَو## :ىلاعت هلوق

 . اًمات جحلاب

 ةءارق هديؤيو : (ةّئنَدَللا بهاوملا» ىف : يناّلطْسَملا باهشلا لاق

 ريرج نبا هاور .«اوميقأو» كذاب, ىدحتلا ميهاربإو قورسمو ةمقلع

 دعب لامكإلا مامتإلاب دارملا :ليقو ريع ةووحم دداعإ يربطلا
 ةصق يف عقو دقو «كلذ لبق هضرف ممُدَقَن 7 يضتقي اذهو .عورشلا

 ةنس يدقاولا هركذ ام ىلع همودق ناكو «جحلاب رمألا ركذ مامض
 هعوقو وأ سمخ ةنس ىلع همدقت ىلع - تبث نإ لدي اذهو .سمخ

 .مامض مودق لبق اهيف

 نم ةعساتلا ةنسلا يف ضرف هنإ :ملعلا لهأ نم ةفئاط تلاقو

 ماكحألا» يف يدرواملاو ء««ةضورلا» يف يوونلا هاكح «.ةرجهلا

 ميَقلا نبا هبيوصو «يبطرقلاو ضايع يضاقلا هححصو («(«ةيناطلسلا

 : ىلاعت هلوق يهو - هضرف ةيآ َّنإو ءعست ةنس ضرف جحلا نإ :لاقف
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 .عست ةنس رخآ وأ دوفولا ماع تلزن - «ِتْيلا ٌّجِح سياثلآ َكَع منَ
 ءادجأو اًماع هضرف لعب جحلا ل مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأو

 لزن نارمع لآ ةروس ردص نأ لوقلا اذهل هب جتحي امم اذكو
 ىلإ مهاعدو «باتكلا لهأ رظان اهيفو ءعست ةنس كوُبَت ماع

 لا لا ل لا ا ا
 تورتملا اَمَّنِإ أونماء َِذْلا اهيأكي## :ةيآ تلزن هيفو ءديحوتلا
 هللا يضر قيدصلا جح هدعبو «عست ةنس تناك اهب ةادانملاو .#ُنحت

 : ع : ا
 جحو « هنع هللا ىضر ىلعب هفدرأو جحلا مسوم نيف كلذ ندّوي هنع

 ةنس طقف ةدحاو ةجح ةرجهلا دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ؤ 0 2
 ةليل ةفرعب فوقوو يعسو فاوط اهمزلي ةدابع :اًعرش جحلاو

 .ةرم رمعلا يف ضرف وهو ءصوصخم هجو ىلع ةجحلا يذ رشاع
 .نيدلا مسوم ةماقإل ماع لك اًيئافك اًبوجو نيملسملا ىلع بجاوو
 مسوملا ةماقإ يوني نأ ةضيرفلا ءادأ دعب جحلا دارأ نمل يغبني اذلف

 سائل َعِضَو ِتْيَب لَو َّنإ# :ىلاعت هللا لاق ؛ةيافكلا ضرف باوث لانيل

 خرم و لم ل حج سي ل وو رس #4 و و2 2 يدار ب أ

 . «اليبس هيلإ َعاطتْسأ نم ِتْيبْلأ ٌجِح ساّنلأ َلَع هَنَِو انماء نك ُملَحَد
 .مرحلاو تيبلا فرش ةروكذملا ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا نّيَب

 تايآلاب  مالسإلا ناكرأ دحأ ٌجحلا ىلإ سانلا ةفاك اعد مث

 هكرت نم ةيمستب ةيآلا ةياهن ىف كلذ دكأ مث .عامجإلاو ثيداحألاو
 سس سم مع 2 رم يه رس مدس 20 لل

 . «َنيِيَللمْلا نع يع هللا َّنِإَف فك نموإ# :اًرفاك
 و تل

 «اليبس هيل َءاطَتَسأ ٍنَمإ8 :ىلاعت هلوق ىف ىنعي  ةعاطتسالا امأ -
 ةدارالا هيب ةارقلاو ب ةهيتاتو لعفلا ةتقاوط: ءافدكنا) لاق ألا لا ىف

 ةا/



 كوالا لاو فاه وأ لافت انو أ قدمو :انإ ةوققلا و4 ةردقلل !ةيفكتملا

 يشملا ىلع ردق نم ىلع هذنع جحلا بجيف ؛كلام مامإلا بهذ

 ىلإو ءهنع بوني نم ةرجأ دجو اذإ ِنِمَّزلا ىلع ةبانتسالا بجوأ

 .ها .ةفينح وبأ مامإلا بهذ ثلاثلا

 هنع هللا يضر ىلع نع «هعماج» ىف يذمرتلا مامإلا ىور

 ,«اًينارصن وأ اًيدوهي تومي نأ هيلع الف جحي ملو هللا تيب ىلإ هغلبت

 عاطتسا ِنَم تيل حِح ساّثلأ َلَع منيو :لوقي ىلاعت هللا نأ كلذو

 وه لب ءاهئارش صوصخ ةلحارلا كْلِمب دارملا سيلو «*ًاليبَس ِهْل

 نعل هلصوي ام راجكئتسا وأ اهراجكتسا ىلع ةردقلاك «كلذ نم معأ

 .ةرخاب وأ ةرايس وأ ةرئاط وحن نم جحلا

 ماكحأل عماجلا» يف يبطرقلا هللا دبع وبأ مامإلا لاقو

 تممه دقل :لاق هنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع : «نارقلا

 جحي ملو لام هل ناك نم ىلإ اورظنيف راصمألا ىلإ الاجر ثعبأ نأ

 نع ّنوَع هلأ َّنِإَف ٌرْفَك سّو# :ىلاعت هلوق كلذف ؛ةيحلا هيله ويوقف

 . 4 نيملنعلا

 جحلا كرت نم نإ :لاق هنع هللا يضر يرصبلا نسحلا نعو

 .رفاك وهف هيلع رداق وهو

 بجاولا كسنلا كراتل رجزلاو ظيلغتلا جرخم جرخ هلك اذهو

 نم ىلع لومحم وه وأ «هئادأب مايقلا ىلع كلذ هلمحيف «هفيوختو

 :هتعاطتسا عم هكرت لحتسا نم ىلع وأ ؛جحلا ةيعورشم لصأ ركنأ
 ههنا ةيآلا تقموفت :مهيأر ىري نمو ةيكلاملا ءاملع لاق اذهلو
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 جحي نأ زوجي الو «هيلع هجوتي ديعولاف ءرداق وهو جحي ملو تام
 .ديعولا هنع طقسل ضرفلا هنع طقسأ ول ريغلا جح نأل هريغ هنع

 هلو يل راج تام ول :ىلاعت هللا همحر ريبج نب ديعس لاقو

 . هيلع ْلَصَأ مل جحي ملو ةَرَسيم

 يف ةديدعلا ةّمَجبلا راثآلاو ةحيحصلا ثيداحألا تءاج دقو

 ةرم جحي ملو ءادألا عيطتسم وهو جحلا ةضيرف نع رخأت نم ديعو

 : بوضعملا ةلأسم يف مهم ليصفت

 ال ضرم وأ مرهل هسفنب جحلا نع زجاعلا بوضعملا امأو
 لعفي مل نإف «جحلا همزل هنع جحي نَم ةرجأ دجو نإف ءهؤرب ىجري
 : هللا همحر كلام مامإلا لاقو .ةثالثلا دنع هتمذ ىف جحلا رقتسا

 . جحلا هيلع بجي ال بوضعملا

 هيلع بجيف قيرطلا هيدهيو هدوقي نم دجو اذإ ىمعألا امأو
 وبأ مامإلا لاقو .ةئثالثلا ةمئألا دنع ةبانتسالا هل زوجي الو جحلا

 .هنع جحي نم بينتسي نأ هلو هلام يف جحلا هزلي :هللا همحر ةفينح

 . ملعأ هللاو

 هللا يضر سابع نبا ثيدح :ريغلا نع هتيعورشم بوجو ليلدو
 اي :تلاق «عادولا ةجح ماع معثخ نم ةأرما تءاج :لاق امهنع

 اًخيش يبأ تَكَرْدَأ جحلا يف هدابع ىلع هللا ةضيرف نإ هللا لوسر
 جحأ نأ هنع ىضقي لهف «ةلحارلا ىلع يوتسي نأ عيطتسي ال اًريبك

 . هيلع قفتم . (معناا :لاق ؟هنع

 ةعم كنقارب ةناستلا وب ونقل وذ وس هقلكملا "ايبا فنك نزف
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 ىلإ انينح قوشلا ران هحناوج نيب لعتشتو ناميإلا رون هبلق يف عطسي
 حاطبلا دهاشت نأ بحتو «مارحلا هتيبو هللا دالبو ةسدقملا عوبرلا

 راونألاب تفرشت يتلا ةيندملاو ةيكملا ةكرابملا دهاشملاو ةيمّرَحلا
 هذه ءادأب مايقلل 5 مزعت نأ الإ كيلع امف «ةيدمحملا ةعطاسلا

 نهربي ام رهابلا كطاشنو ةيوقلا كمئازع نم يدبتو «ةينيدلا ةضيرفلا
 ءاوصلخأو ءهلوسرو هلل اوباجتسا نيذلا نيقداضلا هللا دابع نم كنأ

 نإف «ةدرابلا راذعألا ءادبإو ,فيوستلاو للعتلا نم كايإ مث كايإو

 :تافا يأو تافآ رخأتلل

 نوكس ٍةَمِصاَع لُك ىَبْفُعَف اَهْبِيَتْغاَف َكُحاَيِر ْتِّبَم اَذِإ

 .هقيفوتب كايإو هللا اندمأ

 لقنلاو ةحارلل ةثيدحلا تاعّرتخملاب ايندلا تألتما دقو ءاذه

 تحضر: ةتازاسلا ةفدقملا :ةالتلا عاسلا ىف :فردعو.:نيناكزالاو

 هللا دلبب ةلصتمو «ىلاعت هللا لضفب ضعبب 58 اطبترم ايندلا راطقأ

 برقو قيرطلا دهمو .ءمالسلاو ةالصلا هيلع هيبن دلبو ؛«مارحلا

 امأ .تادودعم اًمايأ جحلا حبص و «تانانيملا توطناو «ديعبلا

 كلذ لكف ءدالبلا هذه يف ل ويمفتلا ىلع نم الاو..ةعبش املا
 اًصوصخو مايألا لك ىف نمألا راص دقف ؛جرح او ةعع شرخ

 َبِرْضَم - مارخلا هللا تيب جاجحخب دالبلا ماحدزاو مص وتملا مايأ يف

 هللا :انعررأ + اضفتو معنأ ام ىلع ركل دينحلا ةللف .لاثمألا

 نم يخأ اي انسنت الو ءرِفاَسو رْمشو رِداَبو لبقَأَف .همعي ري

 . «رعاشملا هذه يف رئاعشلا ةماقإب رساخلا ناطيشلا زخأو «كئاعد

 . كتاهجوت قداصو كتاوُلَجو كتاوُّلحَخ يف كئاعد نم انسنت الو



 ما رحإلا عا وندأ

 : يهو اهب جحلا زاوج ىلع اوقفتا تايفيك ثالث مارحإللو
 هلل هب تمرحأو ءجحلا تيونت :لوقت نأ وهو :دارفإلا - 1١

 لصت ىتح هللا ركذتو .«يبلتو «مارحإلا تاروظحم بنجتتو «ىلاعت
 ءجحلل ىعستو «مودقلا فاوط فوطتو ةفرشملا ةكم ىلإ
 ةفرع يف فقت ىتح كمارحإب لظتو ء«هريغ كيلع يعس الو .لضفألا

 ليللا نم ءزج وهو ؛بجاولا تيبملاب يتأتو .ةفلدزملا ىلإ لزنتو
 قلختو «ةبقعلا ةرمج يمرتو «ىنم ىلإ لزنت مث «لاحرلا طح ردقب
 .اهلك جحلا لامعأ نم يهتنتو ةضافإلا فاوط فوطتو هرِّصَقَت وأ

 وأ جحلا ىلع ةرمعلا تمدقت ءاوس ءهذه كتنس نم ةرمعلاب يتأت مث

 دارفإلا ةفص هذه . لضفأ جحلا نع اهرخأت نكلو «ترخأت

 نارقلاو عتمتلا ناك ءجحلا ةنس نع ةرمعلا ترخأ نإف «ةلضافلا

 . لضفأ

 اين ةيقرح ال5 تضلا ةةمود ::لوقتاتا ىو ةعتفتلا ج9

 ءةرمعلا فاوط فوطتو «مدقت امك ةكم ىلإ بهذت مث «ىلاعت

 نم تللح دقو رّصَقَت وأ قلحتو «ةورملاو افصلا نيب ىعستو
 هلامعأب يتأتو جحلاب مرحت ةجحلا يذ نم نماثلا مويلا يفو .ةرمعلا

 يف ةّئِرَجَم ةاش وهو مد ةلاحلا هذه يف كيلع بجيو ردح

 ةصمألا
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 تمرحأو «ةرمعلاو جحلا تيون :لوقت نأ وهو :نارقلا -

 نم لمع يأ يف عرشت نأ لبقو «ةرمعلاب مرحت وأ «ىلاعت هلل امهب
 مد كيلع بجيو «.درفملا لثم لمعتو ءجحلا اهيلع لخدت اهلامعأ

 . عتمَتلا مد لثم وهو نارقلا

 زوجيو «جحلا ىلع ةرمعلا لاخدإ ةيعفاشلا دنع زوجي الو
 تارايتخالا» يف ةيميت نبا امهزاوج ىلإ لامو «قافتالاب هسكع

 . «ةيهقفلا

 : مارحإلا يف طارتشالا

 ثيح يلحمف سباح ينَسَبَح نإ :همارحإ دنع لوقي نأ وهو
 جدلا ىأ ةريخلا نم. لدحتلا طرتتلا اذإ «فانحلالا دنع يفي
 ال مهدنع طارتشالا نأل «مدلا هيلع بجوو لح ٌرودع وأ ضرمل

 نم للحتلا ديفي طارتشالا ةيعفاشلا دنعو ءمدلا نم ءافعإلا ديفي

 . بجي الف طرتشي مل نإو .ءبجو يدهلا هعم طرتشا نإف «ضرملا

 ءاوس «يدهلا بجيف هب للحت اذإ ؛ودعلا ببسب راصحإلا امأ

 ال مأ هب للحتلا طرتشا

 ورم الا ,دينيو».هطازففالا نكشف: اهل انهنلا*كنضو

 .للحتلا هل زاج امهريغ وأ ضرم هقاع وأ ودع هعنم نإ ١

 ار يدع 11 ىف هيلع تجيب ال هقللذج نعت اذإ هناي

 اي وأ اًضرم وأ اًودع عناملا ناك ءاوس ءموص

 اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع ثيدحلا :كلذ ىف لصألاو

 رسولا فنيةف ابق قلع هلتمو هيلع أ ىتنع سلا نعد ةعئات
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 . «ينتسبح ثيح يلجم نإ : يطرتشاو يجحا) : ملسو هيلع هللا ىلص

 : جحلا بوجو طورش
 : يه ةعبرألا ةمئألا دنع اهيلع قفتملا جحلا بوجو طورش

 . مهلنع مالك اهيفو .ةعاطتسالاو «فيلكتلاو .ةيرحلاو ءمالسإلا

 : جحلا ناكرأ

  مدلا اهربجي ال يتلا ناكرألا يأ جحلا ضئارف نأ ملعا

 نيب يعسلاو «ةضافإلا فاوطو «ةفرعب فوقولاو «مارحإلل ةينلا
 مظعم يف بيترتلاو .قلحلا :ةيعفاشلا دازو .ةورملاو افصلا

 بجاو هنأل «مدلاب يعسلا ربجُي :ةفينح وبأ مامإلا لاقو «ناكرألا
 . نكرب سبيل

 : جحلا تابجاو

 بجاولا امأ «نكر مارحإلا نأ مدقت :تاقيملا نم مارحإلا ١

 نع مارحإلا رخأ نإف هل نِّيَعَملا تاقيملا نم همارحإ نوكي نأ :وهف

 .نيعم تاقيم ةهج لكلو «.مدلا هيلع بجو تاقيملا

 - ىلمو تافرع نيب عقاو ناكم ىهو :ةفلدزمب دوجولا تا

 . ليللا ضعب ولو ءديعلا ةليل كلذو

 :رامحلا يمر - "5

 لحديو .رحئنلا موي اهدحو نوكتو «ةبقعلا ةرمجب اد )غ1(

 .ةفرعب فوقولا دعب رحنلا ةليل فاصتناب اهتقو
 د



 ؛بيترتلا ىلع قيرشتلا مايأ ثالثلا تارمجلا يمري نأ (ب)

 نإ ةثالثو ءلجعت نإ نيموي ةدمل  ةبقعلاف «ءىطسولاف .ىرغصلا

 يمرلا زوجيو «لاوزلا دعب قيرشتلا مايأ يمرلا تقو أدبيو «- رخأت

 لوألا مويلا تارمج يمر رخأت ولو «ليللا ءانثأ ىتحو «ليللا ىلإ

 .هيلع مد الو ٌحص ءهريغ وأ رذعب يناثلا مويلا ىلإ

 نود ىمرملا يف رجحلا عضو ولف ؛يمرلا ىنعم قّقحي نأ (ج)

 . كلذب فرتعي مل فذق

 ولو - ضوحلا يف هعوقو يأ - ىمرملا ةباصإ قّقحتي نأ (د)

 ْ .ةيراسلا بصي مل

 «ةريبكلا ةصّمحلا رادقمب تايّصَح عبسب يمرلا نوكي نأ (ه)

 ةاصح لك عم ربكيو ءاهعمج زوجي الو ءًةرم ةاّصَح لكب ىمرُي
 .ةيناثلاو ىلوألا ةرمجلا دعب وعديو

 يلايل نم ليللا رثكأ دجوي نأ :هطرشو ىنمب تيبَملا - ؛
 .هرخآ يف وأ ليللا لوأ يف ىنم نع هبايغ رضي الو «ىنمب قيرشتلا

 نم هللحت دنع ٌجاحلا ىلع بجي :مارحإلا نم للحتلا - ه

 لضفأ قلحلاو .هرّصَقُي وأ هرعش قلحي نأ  ةرمع وأ اّجح  همارحإ

 ميعتي نأ هل ةيححسيو: .,لكقن ريصقتلا نهلف ءاسنلا اَمأ «لاجرلل

 .مارحإلا نم هلذحت دعب بيلقلا عضيو ءاًئيش سبليو
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 مارحإلا ماكحأ

 كرتو ءايشأ لعف هنم ٍبْلْظُي هنإف «مارحإلا ناسنإلا دارأ اذإ

 ةنافطألا فلفو ةطنإلا هبنقنو. عير اشلا لن فج الط «ىزسلا

 .ءادرو رازإ سبلو ءهبييطتو ءْنَدَّبلا لك لسغو «ةّناَعلا قْلَحو

 ةينب نيتعكر ةالصو «نيلعن سبلو «نيديدجو نيضيبأ امهنوكو

 409 َنرريكلا اأكي لْق# :ةحتافلا دعب ىلوألا يف أرقيو «مارحإلا

 نإ دجسملا يف امهتالصو :2©4 ٌدَحأ ُهَّنَأ وه لُق## :ةيناثلا يفو

 رحن هرْيَس ءادتبا عم تاقيملا نم مارحإلاو ءدجسم تاقيملا يف ناك

 ٌتْمَّرْحَأو ٌجحلا ُتْيَوْنا :هلوقب هب ظْفَلَتُم «ةلبقلا لبقتسم وهو ءةكم

 كيا :قيرطلا يف يعسلا عم ءاّرس كلذ دعب هلوقو ««ىلاعت هللا
 ةمعنلاو دمحلا نإ ؛كيبل كل كيرش ال كيبل ..كيبل .ةجحب ّمَهّللا
 نإو ءٌجحلاب مارحإلا دارأ نإ اذه «.«كل كيرش ال «كلملاو كل

 ةجحب :لوقيف نارقلا وأ «ةرمعب :لوقيف ةرمعلاب مارحإلا دارأ

 .اهدعب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يلصيو اهب رهجيو «ةرمعو

 لواو ه«خادتو ايفون ةذلنع. رك ةعم ةيلعلا ةقزقام هنيه ينلتو

 سمشلا عولطو ءرحسلاو «لاوزلا دنعو ءهرخآو «ليللاو ءراهنلا
 ماحدزاو ءدوعقلاو مايقلاو ءهنم جورخلاو .ءلزنملا لوخدو ءرمقلاو

 .طوبهلاو دوعصلاو .مهليحرو مهطخو .مهطغلو سانلا

 وا نديلا طاخأ اه نك سيلو ”«سارلا رك. ااجرلا كرغتو
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 ةارملاود: لحرلا كروت ةويتاعقلا نييلو. عةضولا رش: ةارهلاوب نوقع

 سأرلا رعش نهدو «شارفلاو لكألاو بايثلاو ندبلا يف بيطلا

 جارخإو «نيدخلا رعشو «ةقفنعلاو براشلاو بجاحلاو ةيحللاو

 جورخ ءاعدتساو «هتامدقمو عامجلاو ءهرفظ ملقو ءندبلا روعش

 .لوكأم يشحو يرب ديص لك دايطصاو ءحاكنلا دقعو « ءىنملا

 يف هفرتلاو . جاجا دقع روضحو «.هلحرو هبوكرمو هسابل يف ةنيزلاو

 عامجلاب قلعتُملاو .نكخاقلاو مَّرَحُملا مالكلاو ءهبورشمو هلوكأم

 ؛ةراملا روعشلا ريغ ندبلا رئاس نهدو «لحكلاو ءماصخلاو ءاسنلاو

 لغشي ام لكو «ةراجتلاو .يهالملاو «ةراملا روعشلا لمق جارخإو

 رعش بضخو «دصفلاو ةماجحلاو ءرعشلل رفظلاب ٌكحلاو .بلقلا

 .رذِس وحنب اهلسغو ءءانحلا وحنب هتيحلو هسأر

 كْلَخُي وأ ِهرّرَرُي وأ «ءادرلا دقعي نأ مِرْحُملا ىلع مُرْخَيو
 نإف ءرخآلا هفرط يف هطبري مث هفرط يف طيخب هطبري وأ «لالخب
 ةيدف ال ةفينح يبأ مامإلا دنعو .ةثالثلا ةمئألا دنع ةيدفلا هيلعف لعف

 . هيلع

 فورعملا وهو ؛ةقطنمو نايف رازإلا ىلع دشي نأ روجيو

 .(مازحلا) ب

 :ةكر وحتي اظيخ هيلع دشيو نازألا ةقعين نأ زوجيو

 ةيوديلا ةعاسلا سبل زاوج ةيعفاشلا ءاهقفلا تارابع نم ذخؤيو
 .مارحإلا يف

 ةمرصلاو ةمزجلاك ؛نيمدقلا ىلعأ رتس لعن لك سبل مرحيو

 .عيمجلا دنع مارحإلا يف سبلي نأ زاجحلا لعنك زاجو .ءتفخلاو
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 ديلا بارش وهو  نيزافقلا سبل اًضيأ ةأرملا ىلع مرحيو

 طيخَملا سبلو ءاهيلع دكأتملا وه لب ءاهسأر رتس اهلو ءلُجَرلاك
 ءليوارسلاو «ضيمقلاك :ءاهمارخإ لبق هسبلت تناك ام عيمجو
 .عيمجلا دنع ءريرحلاو ءّرخلاو ءتفخلاو

 َدَعي امب رذع ريغل سأرلا ةيطغت خت مرخملا لجرلا ىلع مرحيو

 .عيمجلا دنع ةباصعو ةقرخو شوبرطو ةمامعك ؛ اًرتاس

 ولو ءاهيف سولجلاو ةميخلاو ةيسمشلاب لالظتسالاب سأب الو

 نأ مامإلا دلعو .ةثالثلا دنع ةيدفلا تبجوو مرَح الإو (نةنلا هب

 وأ - لاط نإو  هسأر ىلع هدي عضو ولو .هيلع ءيش ال ةفينح

 .عيمجلا دنع ةيدف الو ةمرح الف ءام ىف سمغنا

 تانل نسل لاو هبايث نم درجتي نأ مارحإلا دارأ نمل زوجيو

 ىون  هاذاح وأ - تاقيملا ىلإ لصو اذإ مث تاقيملا لبق مارحإلا

 . همزليو دقعني هنإف تاقيملا لبق مارحإلا ىون ولو «مارحإلا

 سبالم رّيغ وأ ءاملاب لستغا ول اذكو .هيلع ءىش الف هْنِس وأ هرفظ

 سيل ةأرملاو « ءيش هيلع سيل ضيبأ ريغ ٍنولب وأ ,ىرخأب مارحإلا

 ىلعو «ةنّولَملاو ءاضيبلا بايثلا يف مرحت لب صوصخم نول اهبايثل

 .ديرت ام

 اًدئاج ءيشلا نوك نيب مزالت ال هنأ ملعي نأ يغبني د (هيبنت)

 امنإ رذعلاو .رذعل مارحإلاب روظحملا روجي كقف ؛ةيدفلا بوجوو

 1ا/



  نيبتي انه نمو .نيكاسملا قحل ةيدفلا بوجو ىقبيو ءمثإلا يفني

 الب مارحإلا ةلاح يف ةنيلفلا سبل نودمعتي مهنإف ؛ةلهجلا ضعب أطخ

 دعتسم ةناب مهدحأ بيجي ءعونمم كلذ نأ نإ وي اذإو .رذع

 يف ءيش الو .مهفيو ملعي نأ يغبني اذه لثمو «ةيدفلا جارخإب

 وأ :«لدسعلا نأ ءويقولا دنع هيلع لي رارفإب وصقلا :نسدو نشطق ابنك

 . للحتلا دارأو هكسن

 هسفنل اًحاكن دقعي نأ ةمئألا روهمج ىدل مرحُملا ىلع مّرْحَيو

 وأ جوزلا وأ ءاَمِرُْحَم هليكو وأ يلولا ناك حاكن لكو .هريغل وأ

 .ةيفنحلا ةداسلل اًفالخ ةثالثلا ةمئألا دنع دقعني ال لطاب وهف ةجوزلا

 6 ا
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 يف ىقهيبلا هأور . لستغاو هلالهإل درجت ملسو هيلع هللا دلدض مزبلا

 نا وحلا

 ءاهدكآو جحلا يف ةبولطملا تالاستغالا دحأ وه لسغلا اذه

 «لاوزلا دعب ةفرع فوقول ثلاثلا لسغلاو ةكم لوخدل يناثلا لسغلاو

 . يمرلل لسغلا مهضعب دازو

 ةدكؤملا ةيلبقلا مارحإلا ننس نم ةنس لوألا لسغلا اذهو

 ليزيو ءديري امك هيف فظنتيف ؛ةعورشملا تاالاستغالا رئاسك هتفصو

 يف لخدي اًّملو ءمِرُحُي اَمَل هنأل ءهرعشلا نم ءاش امو خسولا

 .ُدْعَب مارحإلا تامّرحم

 لسغلا فالخب «ضئاحلاو ءاسفنلا هلعفت لوألا لسغلا اذهو

 هنأل ءاسفنلاو ضئاحلا هلعفت الف ةكم لوخدل نسي يذلا يناثلا

 ةيعورشمو .رهطت ىتح فاوطلا اهل زوجي ال يهو «تيبلاب فاوطلل
 يف كلام مامإلا هاور امم ةدافتسم ءاسفنلاو ضئاحلل لسغلا اذه

 نب دمحم تدلو اهنأ اهنع هللا يضر سيمع تنب ءامسأ نع 1هئطَوُما

 ركب سا كلذ ركدق اةننلحلا قد هقرط: وهو ءءاقينلاب ركب .ىأ
 14 لكل ىلا ليتتلت (هرا لاق علسو ةيلك للا :ىليض»هللا كوسرل
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 سابع نبا ىلإ هدنسب دواد وبأ ىور امل اًضيأو ءيّبلتو مرحت يأ
 ءاسفنلا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ امهنع هللا ىضر

 يأ  «نايضقتو نامرختو نالستغت «تقولا ىلع اتنأ اذإ ضئاحلاو

 .«تيبلاب فاوطلا ريغ اهلك كسانملا  نايدؤت

 ىهو ؛ةليلج ةمكح ءاسفنلاو ضئاحلا لاستغا ىف نأ كش الو

 نيذلا هبابرأ دنع ليلج ملِع كلذو ءلامكلاو لضفلا لهأب امههبشت

 مهلاعفأب اودتقيو لضفلا لهأب اوهبشتي نأ ريصقتلا لهأل نوبحتسي

 مولعمو .ةبوثملا لين يف مهتكراشم ءاجرو مهبتارم كاردإ يف اعمط

 الو امهرهطي ال رهطلا ناوأ لبق ءاسفنلاو ضئاحلا لاستغا نأ

 .تقولاو ناكملا ةليضفل وه امنإو .ءثدحلا مكح نع امهجرخي

 0 يلسالا ضو هيلع هلا نام ىلا سآ'تابلا انهو
 ضعب يف مداقلا كلذكو «ماعطلا نع ءاروشاع راهن ةيقب اوكسمي نأ

 ًءاملا مداعلاو .ءاهقفلا بهاذم يف هراهن ةيقب كيسمت موصلا راهن

 مهيلعو «مهئزجي الو مهضعب دنع ةقاطلا بسح ىلع نولصي رذقلا
 .ناكمإلا دنع ةداعإلا

 ىلع ليلد لاستغالاب ضئاحلا ملسو هيلع هللا ىلص هرمأ ىفو

 هأزجأ مرحأ اذإ ثِدْحَملا نأ ىلع ليلد هيفو «كلذب ىلوأ رهاطلا نأ

 ةماع لوق وهو .اًرهاط الإ زوجي ال فاوطلا نأ نايب هيفو .همارحإ

 ينثعب :لاق يملسألا ءامسأ نب دنه ىلإ هدنسب دمحأ هاور ةييملسألا ةكيدفح 4

 موي مويلا اذه اوموصي نأ كموق ْرُم :لاقف ءملسأ نم يموق ىلإ ِهلكَي يبنلا

 يف اذك .هرخآ مصيلف هموي لّوأ يف لكأ دق مهنم هتدجو نمف «ءاروشاع

 . (اموص راهنلاب ىون اذإ باب  موصلا باتك) .حتنفلا
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 ىلع ةلثمألا دجت «ةيوبنلا ةنسلا نيواودل عّبَتَّتلا دنعو .ملعلا لهأ

 .ةريثك لامكلاو لضفلا لهأب هّبشتلا بابحتسا

 هللا يضر ةيطع مأ نع مهريغو حيحصلا بابرأ هاور ام اهنمف

 رطفلا يف جرخت نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا انرمأ :تلاق اهنع

 نا رفعت نم متل اها ةيودكتلا تاوذو: ىنضتشلاوقتاوعلا :ىعيبفألاو

 هللا لوسر أي فيلق :نيمليسهلا ةوعدو ريخلا ندهشيو ةالصلا

 ينو .«اهبابلج نم اهتخأ اهْسِْلُتِل) :لاق «ءبابلج اهل نوكي ال انادحإ
 نيف نيكيلا جرت فحم ديعلا موي جرش نأ سون: انك ةهلاقا ةيازو
 مهريبكتب َنَرَبكِيف سانلا فلخ ّنكيف ضّيحلا جرخن ىتح اهردخ

 . هترهطو مويلا كلذ ةكرب نوجري مهئاعدب نوعديو

 ناك دقف ؛مارحولل نيتعكر ةالص اًضيأ مارحإلا نئعس نمو

 نهذا ةكم ىلإ جورخلا دارأ اذإ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع

 مث «ىلصيف ةَمْيْلُحلا يذ دجسم يتأي مث «ةبيط ةحئار هل سيل نهدب

 تيأر اذكه :لاق مث مرحأ ةمئاق هتلحار هب توتسا اذإو .بكري

 . يراخبلا هأور . لعمي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 هللا ىلص يبنلا نأ مهنع هللا يضر رباجو سابع نبا ىورو

 :يوونلا لاق .مرحأ مث نيتعكر ةفيلحلا يذب ىلص ملسو هيلع

 دواد ونأ هاور سابع نبا ثيدحو ملسم هأور حيحص رباج ثيدح

 . هريغو

 مارحإلا لبق نيتعكرلا ةالص يف ناسنإلا لهاستي نأ حصي الو

 امك «ةدابعلا هذه هب حتتفت عوضوم ريخ ةالصلا نأل «ناكمإلا ردقب

 ءاش نمو لقتسا ءاش نمف .عوضوم ريخ ةالصلا» :ثيدحلا يف تست

 نلو الا :ةعك لا: ىف: [ركروت نابع قتاوأناربلاو؛ تمحأ :ءاوو اق رقكتتتا

 اا



 [صالخإلا] ةروس ةيناثلا يفو [نورفاكلا] ةروس ةحتافلا دعب

 لجو زع هللا ىلإ هجوتلاو هلل ديحوتلا صالخإ ىلع امهلامتشال

 اهالصف ةضيرف تقو يف ناك نإو «هتاعارم مرحملا ىلع دكأتملا

 . نيتعكرلا نع هتنغأ

 هلوقل ؛نيضيبأ ءادرلاو رازإلا نوكي نأ مارحإلا نئس نمو

 مكبايث ريخ اهنإف ضايبلا مكبايث نم اوُسَبْلا» :ملسو هيلع هللا ىلص
 . يذمرتلاو دواد وبأ هاور (مكاتوم اهيف اونفكو
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 هللا لوسر ةيبلت نأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع

 كل كيرش اال كيبل .كيبل مهللا كيبل» :ملسو هيلع هللا ىلص

 . «كل كيرش اال .كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ .كيبل

 يأ. ىل ردصم (ةيلقلا) هللا ةمحرطاشملا نسحب انيق لاق

 هدابعل ىلاعت هللا ماركإ ىلع هيبنت ةيبلتلا ةيعورشم يفو .كيبل :لاق

 وهف «ىلاعتو هناحبس هنم ءاعدتساب ناك امنإ هتيب ىلع مهدوفو نأب
 دنع ىَنَثُم (كيبل) ظفلو .مهيلع لضفتيو مهمركي نأ دب ال اذ

 اموزلو «ةباجإ دعب ةباجإ :اهانعمو «ةغلابملاو ريثكتلل روهمجلا

 مهللا كيبل) .نئحت دعب ائننحت :يأ «(كينانح) هلثمو «كتعاطل

 ةوعد ةباجإ اذه ىنعمو ءانتوعد اميف كانبجأ هللا اي :يأ :(كيبل

 .جحلاب سانلا يف نذأ نيح مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ انديس

 ميهاربإ غرف امل ”امهنعت هللا يضر نتابع نبا. نع حضا دقن

 .جحلاب سانلا يف نذأ :هل ليق مارحلا تيبلا ءانب نم مالسلا هيلع

 :لاق ؛غالبلا ّيلعو نذأ :لاق «يتوص غلبي امو !بر اي :لاق

 تيبلا ىلإ جحلا مكيلع هللا بتك !سانلا اهيأ :ميهاربإ ىدانف

 نوبيجي سانلا نورت الفأ «ضرألاو ءامسلا نيب نم هعمسف «قيتعلا

 .نوُبْلُي ضرألا ىصقأ نم
 فو



 :هيفو «سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا قيرط نمو

 هباجأ نم برايم ماما 000 را بالصأ يف ةيبلتلاب اب اوباجاف

 اهب توصلا عفرو ةيبلتلا لضف
 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نع

 نم هلامشو هنيمي نع نم ىَبل الإ يبلي ملسم نم ام» :ملسو هيلع
 هاور .«انههو انهه نم ضرألا عطقنت ىتح ردم وأ رجشو رجح

 .هجام نباو يذمرتلا

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر دالخ نب بئاسلا نعو

 نأ يعم نمو يباحصأ رمآ نأ ينرمأف ليربج يناتأ» :لاق ملسو هيلع

 مامإلا هاور .«امهدحأ ديري .لالهإلاب وأ ةيبلتلاب مهتاوصأ اوعفري
 . (هتطوم» يف كلام

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ىنّهجلا دلاخ نب ديز نعو

 كباحصأ ْرُم ءدمحم اي :لاقف ليربج ينءاج» :مملمو هيلع هللا ىلص
 ةميزخ انبا هاور .«جحلا راعش نم اهنإف «ةيبلتلاب مهتاوصأ اوعفريلف

 حيحص : :لاقو مكاحلاو هجام نباو ا'امهيحيحص» ىف نابحو

 .دانسإلا

 .ةيبلتلاب توصلا عفر بابحتسا ثيدحلا اذه يفو

 :لاق هنع هللا يضر ني (اهحيحصأاا يف يراخبلا ىور

 رصعلاو ءاعبرأ رهظلا ةنيدملاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوين ىلص

 . اعيمج اهب نوخرصي مهتعمسو «نيتعكر ةفيلحلا يذب
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 :«يذوحألا ةفحت» يف يروفكرابملا نمحرلا دبع خيشلا لاق

 :لاق ينزملا هللا دبع نب ركب نع حيحص دانسإب ةبيش يبأ نبا ىور
 .نيلبجلا نيب ام عمسأ ىتح ىّبلف رمع نبا عم تنك

 ل حتفا يف اذك .هتارصأ َحَبت ىتح ةيبلتلاب

 ( ةئس ةسلتلاب توصلا عفر :(ريدقلا حتف) يف يف ماَمهلا نبا لاق

 يك هسفن دهجيف هيف غلابي الو ءهيلع ءيش الو اًئيسم ناك هكرت نإف
 هسفن دهجي ال انلوق نيب ةافانم ال هنأ ىفخي الو :لاق مث ءررضتي ال

 توصلا عفر بابحتسا ىلع ةلادلا ةلدألا نيبو توصلا عفر ةدشب

 لجرلا نوكي دق ذإ ؛داهجإلا نيبو كلذ نيب مزالت ال ذإ ةدشب
 .ها .هبعت مدع عم هنم يلاعلا عفرلا لصحي «هّيِلاَع توصلا يِرَوْهَج

 هنإ بابلا ثيدح بقع كلام نع يوارلا ىيحي نب ىيحي لاق

 ى «ةضلخلاب توصلا عفر ةأرملا ىلع سيل :نولوقي ملعلا لهأ عمس

 همن ةاودلا عمت ةنتفلا اهتوص نم د

 دحام ىصادصتاب هتوص مرحملا عفري آل كلام لاق

 يّلصملا ىلع توصلا ُم ٌمفَر ذإ ؛مهيلع طِلْخَي الثل يأ ءتاعامجلا
 عيشي «روجي ال ياسلا ىلع ش ةوشي د ناك اذإ نآرقلا ةءارقب ىاد

 اذكو «هريغو ٌجاحلل ليج مارحلا دجسملا نأل - ةيبلتلاب يأ  امهيف

 لك ربد ةيبلتلا بحتسي ملعلا لهأ ضعب تعمس :كلام لاق
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 بدني اذكو «- ضرألا نم عفترم ناكم يأ - فرش لك ىلعو ةالص

 عامسو قافر ةاقالمو طوبهو دوعصو بوكرو لوزنو دوعقو مايقل

 .ةرخآلا .نقيع نديعلا نإ .«كيل لاق هس ام عارمة او للم

 ةمألا ِمَّلَعُم ىلع مالسلاو ةالصلا يف ءاملعلا بّغر «ةدئاف)

 امل ةيبلتلا نم غارفلا دعب ملسو هلآو ىلعو هيلع هللا ىلص ريخلا
 هتيبلت نم غرف اذإ لجرلل بحتسي :لاق هنأ دمحم نب مساقلا هاور

 ءءاعدلا هنم بلطُي امك ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ىّلصي نأ

 تباث نب ةميزخ نع ءاج امل ةنجلاو هناوضر هللا لأسي نأو
 نم غرف اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر

 نم هتمحرب ذاعتساو «ةنجلاو هناوضر لجو زع هللا لأس ةيبلتلا

 .راثلا

 جحلا ضرف ءادأ ىلع ينِعَأ مهللا .ديري نأ مهضعب ٌتحتساو

 اوعبتاو كدعوب اونمآو كل اوباجتسا نيذلا نم ينلعجاو « ينم ةلقكو

 كل مرَخَأ لق مهللا ' مهنع تيضر نيذلا كِدْفَو نم ينلعجاو .كرمأ

 . يماظعو يخمو يمدو يرشبو يرعش

 نم كاصوأ نمو كبابحألو كيدلاول وعذت ناب الو

 نيلإ د دف ريك ىلع مالسلاو ةالصلاب كلذ متخا مث ٠ «نيملسملا

 نأ لامآلا هاطختت ال يذلا ميركلا لعل :مالسلاو ةالصلا هيلع قحلا
 .همركو هْنَمِب نيتالصلا نيب أم لبقتي

 نيلفاغلا ضعب اهلعفي قوم ره هتيبلت لاح يف يبلملا ردو

 هددصب وه ام ىلع اُلِبقُم ةيبلتلا لاح نكيلو «بعللاو كحضلا نم

 اذإف «ىلاعتو هناحبس يرابلا بيجي هنأ هسفن رِعْشُيلو ءراقوو ةنيكسب

 هللا ضرعأ ضرعأ نإو ءهيلع هللا لبقأ هبلقب ىلاعت هللا ىلع لبقأ

 ا/ك



 ظقيتلا جاحلا ىلع بجي هيجو هيبنت وهو :«ليلخ مامإلا هيلع ِهّن .هنع

 دي الخ نبل رعزلاو هديا هاهرإلاو ف
 قطنلا ىلع مزعو مارحإلا دارأ اذإ فلسلا ضعب ناك دقو

 «لالجلاو ةباهملا هولعتو هدلج رعشقيو هنول ريغتي ةيبلتلا ظافلأب
 هدجتف «كيدعس الو كيبل ال :هل لاقيف «ءكيبل :لوقي نأ ىشخي

 فارتعالاو ءهتمظعو هللا لالج هتدهاشمل فوحخ لكب اهددري

 نم ةفرعملاو برقلا ردق ىلع دبعلا يف ةيشخلاو لالجلاو ريصقتلاب
 ل «هدشارمل هللا انقفو .«سرلا
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 مارحلا هللا تيب تبأر اذإ لوقت ام
 هرضحتست نأ يغينب امو

 للذتلاو عوشخلا نم هتدؤر دنع

 ىأر اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ جيرج نبا نع

 اًميركتو اًميظعتو افيرشت تيبلا اذه دز مهللا» :لاقو هيدي عفر تيبلا
 اًميركتو اًفيرشت هرمتعاو هجح نّمم همّرَكو هفّرَش نَم دزو «ةباهمو

 .«هدنسم)» يف هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا هاور .«اًربو اًميظعتو

 :لوقي تيبلا ىلإ رظني نيح ناك هنأ بّيسملا نب ديعس نعو
 مامإلا هاور - مالسلاب انّير انّيحف مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا

 .هدنسم يف اضيأ يعفاشلا

 لهأ فاعسإ» هكسانم ىف هللا همحر طاشملا نسح انخيش لاق

 : جيرج نبا ثيدح 5 «مألا» يف يعفاشلا مامإلا لاق :«مالسإلا

 ىلوم مسقم نع ٌتْنَدُح :لاق جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ
 يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع ثراحلا نب هللا دبع

 ىأر اذإو «ةالصلا يف يديألا عفرت» :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 دنعو ءعمججبو .ةفرع ةيشعو «ءةورملاو افصلا ىلعو .«تيبلا

 . «تيملا ىلعو «نيترمجلا
 لوقي نأ تيبلا ىأر اذإ لجرلل بحتسأف :يعفاشلا مامإلا لاق

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هأزجأ نسح نم لاق امو «تيكح ام

 دنسم بيترت يف ننملا عئادب» يف ىلاعت هللا همحر انخيش لاق
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 نيديلا عفر بابحتسا ىلإ بهذو : ٌتْلُق :«نئسلاو يعفاشلا مامإلا

 رمع نبا نع رذنملا نبا هاكح .ءاملعلا روهمج تيبلا ةيؤر دنع

 لاق ءلوقأ هبو :لاق .ءقاحسإو دمحأو كرابملا نباو سايع نباو

 . انبهذم وهو :يوونلا مامإلا

 . عفرلا مدع ىلإ كلامو ةفينح وبأ بهذو :ُّتْلُق

 يقهيبلا مامإلا دنع ءاج بابلا يف روكذملا بيسملا نبا رثأو

 لخد اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك :لاق لوحكم نع اًعوفرم

 كنمو مالسلا تنأ مهللا» :لاقو رّبكو هيدي عفر تيبلا ىأرف ةكم

 . «مالسلاب انير انحف ف مالسلا

 . مدقتملا ثيدحلا يف امك ؛«اًفيرشت تيبلا اذه دز مهللا» 537

 يف ينابرلا حتفلا» يف ىلاعت هللا همحر انخيش ركذو :تلق

 نب ديعس نع رخآ اًرثأ بابلا دئاوز نم «دمحأ مامإلا دنسم بيترت

 يقب ام ةملك هنع ىلاعت هللا يضر رمع نم تعمس لاف. بيتمحلا

 ىلا :فينلا فازت اذإ «لؤقي :ةععبس. ويح اهعقتس نسادلا نت لخأ

 .يقهيبلا هاور .مالسلاب انبر انيحف مالسلا كنمو مالسلا تنأ

 ركذلا اذه تيبلا ءاقل دنع لوقي نأ لخد نمل يغبنيف

 .ماقملا لالجو تيبلا اذه ةمظع اًرضحتسم

 ءاهل يِرأ ىتح ؟يبر تيب نيأ :لوقت تلعج ةأرما نأ يكحمو

 .ةتيم الإ تعفُر امو «تيبلاب اهنيبج ْتَّقَصْلَأَف
 ةيؤر دنع هيلع يشغ هنأ هنع ىلاعت هللا يضر يلبشلا نعو

 ا :دشنأف قافأ مث «تيبلا

 !قاَمآلا 000 عوُمدلا ًَقَباَم ٌبِحُم َتْلأَو ْعُهُراَد ِذَه

 | :ميظعتلاو «ءالعإلاو عيفرتلا وه :فيرشتلاو
 . ليضفتلا :ميركتلاو
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 :(هتاحوتف» يف يكملا يقيدصلا ناّلع نب دمحم ةمالعلا لاق

 يف هسكعو تيبلا يف ميركتلا ىلع ميظعتلا ميدقت ةمكح نأكو

 ىتح سوفنلا يف هتمظع راهظإ تيبلا يف تاذلاب دوصقملا نأ هدصاق

 مهئاطعإب هيرئاز ماركإب هتمارك مث هقوقحب موقيو هفرشل هرئاز عضخي

 ىلاعت هللا دنع هتمارك دوجو هرئاز يفو ءهولّمأ ام مهزاجنإو هوبلط ام

 ءانبأ نيب هتمظع مث «هفرتقاو هانج امع هوفعو هيلع هاضر غابسإب
 تيبلا ءاعد متخ اذه ىلإ دشريو ءاًضيأ هتيادهو هاوقت روهظب هسنج

 متخو «لالجإلاو ريقوتلا يه ذإ .«ةمظعلا كلت نم ةئشانلا ةباهملاب
 يف عابتالا وه ذإ ءميركتلا كلذ نع عئشانلا ربلاب رئازلا ءاعد

 .نيرجاسسلا نضع هلا ناكأ ننلع اتت «ناسكألا

 دنع : نطاوم ةعبرأ ىف ءاعدلا باجتسي ا ءاح لقو ءاذه

 «ءةالصلا ةماقإ دنعو «ثيغلا لوزن دنعو «داهجلا نوف فوفصلا ءاقتلا

 سلا قنا هاوو نى ةفكلا ةقوودنعيو

 يف :لوالاف نالت ماانلا ركذ وركت :ةييسعلا قا رثآ ىلا
 اهددع غلابلا ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا .مالسلا تنأ :هلوق

 نم ةمالسلا يأ «مالسلا كنمو :هلوق يف يناثلاو ءادحاو الإ ةئام

 انبر انّيحف :هلوق يف ثلاثلاو «كريغ نم ال كنم صقنو هوركم لك

 .هانفرتقا امع وفعلاو هانينج امم نمألا يأ «مالسلاب

 داَّضُق نم ةباجتسملا نكامألا هذه لثم ىف راكذألا هذه لثمو
 كلذ ىلع ةظفاحملاب كيلعف «منتغيو هيف بغَري امم ميظعلا هللا تيب

 .ريخلل هديري نّمم انلعجو كايإو هللا انقفو .ناكمب قيفوتلا نم اهنإف
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 يعسلاو فاوطلا

 : فاوطلا

 فاوطلا نأ ءاملعلا عمجأ :«هتيادب» يف دشر نبا هيقفلا لاق

 رحنلا موي ةضافإلا فاوطو ؛ةكم ىلع مودقلا فاوط :عاونأ ةثالث

 اهنم بجاولا نأ اوعمجأو ؛عادولا فاوطو «ةبقعلا ةرمج يمر دعب
 هلوقب ّينعملا هنأو .ةضافإلا فاوط وه هتاوفب جحلا توفي يذلا

 ال هنأ ىلع مهروهمجو «.مد هنع ئزجُي ال هنأو «409 ٍقيِضعْل

 ةضافإلا فاوط يسن اذإ ةضافإلا فاوط نع مودقلا فاوط ئزجي

 نع ئزجي عادولا فاوط نأ ىلع مهروهمجو ءرحنلا موي لبق هنوكل
 تيبلاب فاوط هنأل ةضافإلا فاوط فاط نكي مل نإ ةضافإلا فاوط

 .ةضافإلا فاوط وه يذلا بوجولا فاوط تقو يف لومعم

 نم عادولاو مودقلا فاوط نأ  ربلا دبع نبا هاكح اميف  اوعمجأو

 .ةضافإلا فاوط هنع ئزجي هنإف جحلا ٌتاوف فئاخل الإ جحلا ةنس

 : فاوطلا ىف لَمَّولا

 يف هاطخ اًبراقم هيشمب عرسي نأ وهو «ميملاو ءارلا حتفب وه
 دازو «ىعس هبقعي فاوط لك ىف ةنس وهو «لّوألا ةثالثلا طاوشألا

 نايب دارملاو «نيفصلا نيب رتخبتملاك ءافيفخ اره نيفتكلا ٍّره مهضعب
 ١م



 نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع : هليلدو .فاوطلا ةفص نم ءيش

 تخلوا فاوطلا تيبلاب فاط اذإ ناك ماسنوإ هيلع هللا ىلصا ىلا

 افضلا نيب فاط اذإ ليسملا نطبب ىعسي ناكو ءاّعبرأ يئشفو ءامالث

 .ةورملاو

 رجحلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمَر ةهناوز يفو

 .نافتيتلا و: نييحأ مامإلا هاور .اًعبرأ ىو اا رجحلا ىلإ

 نبا نع يورملا «نيحيحصلا» ثيدح ىف ام لمرلا اذه ببسو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق :لاق امهنع هللا يضر سابع

 مكيلع مدقي هنإ نوكرشملا لاقف «ةيضقلا ةرمع يف ةكم ىلإ هباحصأو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهرمأف «برثي ىّمُح مهتنهو دق موق
 هعنمي ملو «نينكرلا نيب ام اوشمي نأو «ةثالثلا طاوشألا اولمري نأ

 .ها .مهيلع ءاقبإلا الإ اهلك طاوشألا اولمري نأ مهرمأي نأ

 ةالصلا هيلع جح املو ءعبس ةنس ءاضقلا ةرمع ىف ناك اذه

 موي ىلإ نيدو ناميإ راد لازت الو ةكم تناك: ويثيع هت مالسلاو

 تناكف «يعسلا لبق هفاوط ف مالسلاو ةالصلا هيلع لمر - ةمايقلا

 مومعب ةربعلا نإ) :مهلوق يف لصأ وهو .« نمر لك يف ةماع هن

 اذه انلعف اذإو .لاز دق ببسلا نإف «(ببسلا صوصخيب ال ظفللا

 ركشلا ماقم ماقف «ىلاعت هللا ةمعن ركذت ىلع اًئعاب اًببس ناك لَمَّرلا

 كلذ يف مالسإلا ةرعو ةمعنلا كلت ءازإ هّلل :ركشلا ىلع اًرفاح ناكو

 ةرمع اًرمتعم ةكم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هيف لخد يذلا مويلا

 تعلا بازيم مامأ ةودنلا رادب سولج نوكرشملا هؤادعأو .ءاضقملا

 «مالسلاو مالسإلا لوسر مهسأر ىلعو ماركلا بحصلا ندودهاشي

 م



 امنإ لمرلاو انل ام :هتزع ترهظو مالسإلا رشتنا امل هنع هللا يضر

 يبنلا هعنص ءيش :لاق مث .هللا مهكلهأ دقو «نيكرشملا انيءار انك

 بلطي الو هيلع مد ال ةنسلا هذه كرت ول فئاطلا نأ ملعاو

 . طاوشألا نم يقب اميف لمري نأ هنم

 : فاوطلا طورش

 مل اًئيش عبسلا نم كرت ولف اًئيقي ةمات تارم عبس هنوك :لوألا

 ةةئانثأ ىف كشلا ناك اذإ لقآلا ىلع: قي ةدعلا نق كبش وأ تنك
 .رضي الف غارفلا دعب امأ

 .دجسملا ىف هنوك :ىناثلا

 لجرلا ةروعو ءرتسلا ىلع ةردقلا دنع ةروعلا رتس :ثلاثلا

 الإ اهندب عيمج ةرحلا ةأرملا ةروعو «ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ةّمألاو

 .ةنتفلا نمأ دنع نيفكلاو هجولا

 تناك ولو ءرغصألاو ربكألا ثدحلا نم ةراهطلا :عبارلا

 .مميتلاب ةراهطلا

 .ةريغب ءدبلا ىفكي هلف .دوسألا رجحلاب ءدبلا : سماخلا

 . فئاطلا راسي ىلع تيبلا نوكي نأ :سداسلا

 لكل طرش يه لب (خكولا فاوطب صتخت ال طورشلا هذهو

 .ملعأ هللاو .فاوط

 . ةريثك تااليصفتو تادايز كشسانَملا بتك ىف ءاملعلا ركذد لفو

 . اهيلإ عجريلف ةدايزلا دارأ نمف
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 ةالاوملاو ءرذعل الإ هيف ىشملا :اهنم ءرومأ فاوطلل سدنيو

 «ريخ ىف الإ مالكلا مدعو .ءراقولاو ةنيكسلاو .«.تافوطلا نيب

 .نيفئاطلا ةمحزب ْذَأَتي وأ ٍذؤي مل ام تيبلا نم برقلاو

 : ىعسلا

 .روهمجلا دلع جحلا ناكرأ ليعأ ةورملاو امصلا نيب يعسلا

 «مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفلو .«ةورملاو افصلا نيب فلي مل هترمع

 .«(مككسانم ىنع اوذخ» :هلوقو

 اَمّصلأ َّنِإ 8# :ىلاعت هللا لاق مدب رّبُجُي بجاو ةيفنحلا دنعو

 َمَوَطَي نأ ِهِِلَع َحاتُج الف َرَمَتْعَأ وأ َتَدْلا َّجَح ْنَمَه هَل ٍرَيَعَس نم َةَوْرَمْلَو

 .[158 :ةرقبلا] *(©9 ٌميِلَع ُكاَس هلأ َّنِإَف ارْيَح َعّوطَت نمو اَمهب

 نب سنأ تلأس :لاق مصاع نع ةبعش هاور ام اهلوزن ببسو

 ناك املف «ةيلهاجلا رئاعش نم اناك :لاقف ةورملاو افصلا نع كلام

 .ةيآلا تلزنف امهنع اوكسمأ مالسإلا

 هنأ ريبزلا نب ةورع ىلإ هدنسب «هتطوم» يف كلام مامإلا ىورو
 تارأ: سلا فيدع نفوس اناو ةيكيذملا مأ ةشئاعل تلق :لاق

 ىلع امف 4اَمِهب تَوَلكَي نأ ِهِبَلَع عاتج اَلَمط :ىلاعتو كرابت هللا لوق
 امك ناك ول ءالك :ةشئاع تلاقف .«؟امهب فوطي الأ ءيش لجرلا

 ةيآلا هذه تلزن امنإ ءامهب فّوَطَي الأ هيلع حانج الف :تناكل لوقت

 اوناكرب «قندف فذ ناعم تيتا و قاتم نوّلِهُي اوناك راصنألا يف

 اولأس مالسإلا ءاج املف ء«ةورملاو افصلا نيب اوفّرّطي نأ نوجّحتي

 : ىلاعتو كرابت هللا لزنأف «ءكلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 حاَمِج اَلَق َرَمَسْعأ وأ َتَلَأ َّمَح ْنَمَه ولأ راع
 نم َةَوْرَمْلَاَو اًهَصلآ َّنِإ# 7 م

 : يعسلا طورش

 ىلإ افصلا نم باهذلا بسحي تارم عبس هنوك :لوألا طرشلا

 نوكت نأ دب الو ءىرخأ ةرم افصلا ىلإ ةورملا نمو ءةرم ةورملا

 اذهو «لقألا ىلع ىنب غارفلا لبق ددعلا يف كش ولف «ةئّقيتم عبسلا

 . رضي الف هدعب افا .«يعسلا نم غارفلا لبق ناك اذإ رضي كشلا

 نم ةرم لك يف ةفاسملا يعاسلا بعوتسي نأ :يناثلا طرشلا

 ىعسملا وهو  يداولا نطب يف نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا

 مودقلا فاوط دعب وأ ةضافإلا فاوط دعب هنوك :عبارلا طرشلا

 .ةفرعب فوقولا لبق عقو اذإ

 ىف ةورملابو راتوألا يف افصلاب 0 :سماخلا طرشلا

 ءةعاسلاو ةسماخلاو ةقلاثلاو ىلوألا يه ةاقوالاو ءعافشألا

 .ةسداسلاو ةعبارلاو ةيناثلا ىه عافشألاو

 : يعسلل نسي ام

 بقع افصلا باب نم جورخلا :اهنم «ةريثك يعسلا نئسو
 نم ةراهطلاو «ةروعلا رتسو ءرججبَحلا مالتساو «ةالصلا نم غارفلا

 لك لوأ يف ةدؤتب هيف يشمي نأو «هيلع رداقلل يشملاو «نيثدحلا
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 يذْؤُي الو ىّذَأَتَي ال ثيحب اهطسو يف عارسإلاو ءاهرخآو ةرم
 اًضيأ نسيو ءعارسإلا اهل نسي الف ةأرملا امأ ءلجرلل ةبسنلاب اذهو

 نم لك ىلع لجرلا ىقري نأو ةّرملا ءازجأ نيبو هتارم نيب ةالاوملا
 نم ٌروثأملاو «ىلاعت هللا ركذ نم راثكإلاو .ةماق ردق ةورملاو افصلا

 .روثأملا ريغ نم لضفأ ءاعدلاو هللا ركذ

 سولجلا هركيو «هئانثأ يف رذع الب فوقولا يعسلا يف هركيو
 .رذع ريغب ةورملا ىلع وأ افصلا ىلع
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 نماثلا م ودلا

 وهو هلجأل تعج ام ءادأل مايقلل اهو دعمت نادي ةيوورفلا مويب

 هنري هقرفرلا

 جحلا لامعأ مظتنت ميتاوخو تامدقم اهل ةكرابملا ةلحرلا هذهو

 اجب اهلك

 اذإف انقاذ انف نت لا رفسلاب كاف :«نسسقلا تقروتكأ اذاق

 انتللد ام اذه 2« ىنم هذه مهللا : لوقت نأ هبحتميف 2« ىنم يل تلصو

 ىلع هب تننم امبو تاريخلا عماوجب انيلع َّنُمَف .كسانملا نم هيلع

 .ءاشعلاو فبرغملاو رصعلاو رهظلا كيخلا نفك ىلدفتو

 هنع هللا يضر رباج لوقل .ةفرع موي حبص ىلصت ىتح ىنمب تيبتو

 .ةيورتلا موي ناك املف :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جح ةفص يف
 ملسوب هيلع هللا :ىلابح تلا مينكرزا «يحتلاو اولخا رو ,ىتم ىلإ اريجوت
 ثكم مث ءرجفلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ىنمب ىلصف

 .ملسم هجرخأ .سمشلا تعلط ىتح الليلق

 ةفرع موي حبص ىتح اهب ثكملاو ىنم ىلإ باهذلا نأ ملعاو

 رذنملا نبا ىور دقف ءهكرت نم ىلع ءيش الف .ءاهقفلا قافتاب ةنس

 /ما/



 ليللا لخد ىتح ةيورتلا موي ةكم نم جرخت مل اهنأ ةشئاع نع

 كقلعت .وأ ماحزلا ةكدمل ةننعلا ةليش ةماقإ نم نكمتت مل اذإف

 سأب الو «هيف عراشلا كل صخرأ اميف ددشتتو كيلع عرشلا هبجوي

 .نيموي وأ مويب ةيورتلا موي لبق ىنم ىلإ مدقتت نأ

 نأ كيلعف ءةكمب ترخأتو ةعمجلا موي ةيورتلا موي فداص اذإو

 يْذَه نم ةنسلا بتك يف دراولا وه اذه .جرخت نأ لبق اهيلصت

 الف نماثلا مويلا يف ةفرع ىلإ ةكم نم هّجوتت نأ تدرأ اذإو

 . كيلع ءيش الو كلذب سأب

 يلايل نم يهو «ةميظع ةكرابم ةليل يه عساتلا ةليل نأ ملعاو
 ةنسلا نم اهيف لمعلا رجأ ميظعو اهلضف يف تبث يتلا رشعلا

 لمعلا ةصرف عييضت مدعو ةظفاحملا ىلإ وعدي ام ةعوفرملا ةحيحصلا

 مايقو اهيف ركذلا ةرثك ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ثح دقف ءاهيف

 .رافغتسالاو ءاعدلاو ةالصلاب كلذ ىف دهتجاو .ةكرابملا ةليللا هله

 هللا ىلص هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .ىلاعتو هناحبس هللا ركذو

 .ملسو هيلع
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 يعاد تافرع ىلإ ىنم نم هجوتف ةفرع موي سمشلا تعلط اذإو
 نب سنأ تبلاس : ىفقنلا ركب نبا ننيديحس لوقت اًريكم دله اًنل
 : لاق .؟ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم نوعنصت متنك فيك :كلام

 لّذهيو «هيلع ركني الف ربكملا ربكيو ؛هيلع ركني الف يملا يلي ناك
 ءاهيف تلصو اذإف .ناخيشلاو دمحأ هجرخأ .هيلع ركني الف للهملا

 تلاز اذإ مث «فوقولل اهب لستغتو ةّرمنب لوزنلا كل بحتسي هنإف
 كوخدلاو ةرمنب ثكملا ينعي هلك اذهو «ةفرع ىلإ لخداف سمشلا

 لبق نم ةفرع تلخد ولف .ةنس لاستغالاو «لاوزلا دعب ةفرع ىلإ

 كلذ يف كيلع .جرح الف ةرمنب لزنت مل وأ «لستغت مل وأ «لاوزلا

 .قافرلا ةرثكو ماحزلا ةدش دنع اًصوصخ

 اًعماج نيتروصقم رصعلاو رهظلا َلَصف ءرهظلا ٌتقو لخد اذإف
 «ةرمن دجسمب ملسو هيلع هللا ىلص لعف امك نيتماقإو ناذأب امهيف

 ةبطخلا عمستو ةعامجلا دهشتل دجسملا ىلإ روضحلا نم تنكمت اذإف
 .كيلع جرح الف الإو نسح كلذف

 يتلا ةميظعلا ةروهشملا هتبطخ ملسو هيلع هللا ىلص بطخ دقو
 نإ» :لاق ذإ «لاومألاو ءامدلا ةمصعو ناسنإلا قوقح اهيف نلعأ

 تاداع نم ىقب ام لك اهيف لطبأو ,«مارح مكيلع مكلاومأو مكءامد

 ءاريخ ءاسنلاب ىصوأو ءابرلا ميرحت اهيف نلعأو مهرومأو ةيلهاجلا
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 ىلإ عوجرلا ىلع كلذ مهلمحو ءملسملا ةيلوؤسم اهيف ددحو

 نوكتل مهل ةلاسرلا غيلبتب ملسو هيلع هللا ىلص هل رارقإلاو هللا باتك

 . كلذ ىلع دهشأو رطخأ ةفيظولاو مظعأ ةيلوؤسملا

 هببسو «كلام دنع ةنس ةفرعب عمجلاو رصقلا نأ ملعاو

 رثكأ لاقو «ةفرع موي يف سانلا لاحل بسانملا وهو .كسنلا

 اًرفاسم وأ اًرضاح ناك نمف رفسلل نيتالصلا نيب عمجلا :ةيعفاشلا

 .رصقلا هل زجي مل ةكم لهأك رصقلا ةفاسم نود

 ىلإ ضافأ سمشلا تبرغ اذإف «ءاعدلاب كلذ دعب لغتشي مث

 ني َمكسْفأ #1553 : ىلاغت: لاق امك اًركاذ اًيبلم ذنهم ةقلؤدم

 .* رارحلا رعشملا دنع َهَّشَأ اورخْأأَف ِتَفَرَع

 ناذأب ريخأت عمج ءاشعلاو برغملا ىلص ةفلدزم لصو اذإف

 .رذعل ةفلدزمب تسلا بوجو طقسيو «بجاو اهب تيبملاو

 . عساو هللا لضفو «ةقفر تاوف وأ ماحز فوخ وأ فعضك

 رحنلا موي رجف ىلإ دتمي ةفرعب فوقولا نأ ىلع ءاملعلا قفتاو

 لاق ءعْمَج ةليل نم رجفلا علطي ىتح ّححلا توفي ال :رباج لوقل

 تلَثْكأ ةزظ قنلتج نم تقع ىتإ هللا :لوسو اي ١ ثلقف' ةذاضلا

 لهف هيلع تفقو الإ لبج نم تكرت ام هللاو «ءىسفن تبعتأو ىتلحار

 دهش نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟جح نم ىل
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 اليل ةفرعب كلذ لبق فقو دقو َعَفْدَن ىتح انعم فّقوو «هذه انتالص

 ةعبرألا ةدبخلا باحصأ هاور .(هّنفَت ىضقو هجح مت دقف اًراهن وأ

 . يذمرتلا هححصو دواد ىبأل ظفللاو

 اوتأ دجن لهأ نم اًسان نأ رمعي نب نمحرلا دبع نعو
 اًيدانم رمأف هولأسف ةفرعب فقاو وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 دقف رحفلا عولط لبق عمج ةليل ءاج نم .ةفرع جحلا» :يداني

 .نئسلا باحصأو دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا .«كردأ

 هتقو لوأ :ىعفاشلاو كلام لاقف :تقولا لوخد ىف اوفلتخاو

 دعب فقو امنإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ةفرع موي سمش لاوز

 . (مككسانم ينع اوذخ» :لاقو «لاوزلا

 .ةفرع موي رجف عولط نم ةفرع مو تفو لوخد يوعأ لاقو

 ءارام ولو - لهأ وهو  ةظحل ولو ةفرعب تقولا اذه يف لصح نمف

 مومعل ةجح- م .ةفرع اهنأ داهاج وأ :انضكاخ وأ :ةامئان أ

 هيلع ىمغم وأ ناركس ناك نإ الإ ءمدقتو سرضم نب ةورع ثيدح
 .فوقولا تقو جورخ لبق اهب مهو اوقيفي نأ الإ «لقعلا مدعل

 فقي ملو رحنلا موي رجفلا علط نأب ةفرعب فوقولا هتاف نمو

 اًراهن فقو نم راهنلاو ليللا نيب فوقولا يف عمجي نأ بجيو
 نإف .«مككسانم ينع اوذخ» :هلوق عم ملسو هيلع هللا ىلص هلعفل

 ىلإ رحنلا ةليل نم بورغلا دعب دعي ملو سمشلا بورغ لبق عفد

 مد هيلعف ةفرعب وهو بورغلا عقي ملو بورغلا لبق اهيلإ داع وأ ةفرع
 بجاولاب ىتأ هنأل هيلع مد الف رحنلا ةليل اهيلإ داع نإف ءاّبجاو هكرتل
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 مث مارحإ الب تاقيملا زواجت نمك ؛«ليللاو راهنلا يف فوقولا وهو
 .هنم مرحأف هيلإ داع

 تافرع كردأ نم» :ثيدحل هيلع مد الف طقف اليل فقو نمو

 نم ةييناف نالا نم اًءزج كردي مل هنألو .«(جحلا كردأ دقف ليلب

 .هنم مرحأ اذإ تاقيملا نود هلزنم

 ةعاس اهموي رخآ ىف نأل اهريغ نم لضفأ ةعمجلا ةفقوو

 تنسو هيلع هنا ياض ىيقلا نعت ةنع للا ينفر سنا وع ةناجالا
 رصعلا ةالص دعب ةعمجلا موي يف ىجرت يتلا ةعاسلا اوسمتلا» :لاق

 .يذمرتلا هاور .«سمشلا ةبويغ ىلإ

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا يضر رباج نعو

 هللا لأسي ملسم دبع دجوي ال ةعاس ةرشع يتنثا ةعمجلا موي يف نإ

 هاور .«رصعلا دعب ةعاس رخآ اهوسمتلاف ءهاَيإ هانآ الإ اًئيش لجو زع

 طرش ىلع حيحص :لاقو مكاحلاو .هل ظفللاو يئاسنلاو دواد وبأ

 .ملسم
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 هللا دابع رايخ هيف عمتجي ميسج فقومو ميظع عمجمل هنإ

 نم نيفقاولا ءالؤه نيب ىلاعت هلل مكف «نيبرقملا هصاوخو نيصلخملا
 دبعتملا كسانلاو .,تبخُمملا بينملا مهنمف ؛نيحلاصلا هدابع

 يذلا باّوألا تناقلاو قداصلا رباصلا مهيفو «لتبتملا صلخملاو

 .هللا نم ةيشخلاو فوخلاب هبلق ألتما

 هيلجر تحت اهلعجف هيدي نيب ايندلا تمترا يذلا دهازلا مهيفو

 ملو اهنع ضغف تفرخزتو ايندلا هل تنيزتو «هيفكي ام ىلع رصتقاو
 عرشلاب ملاعلا مهيفو ءمَمَّش امّيأ اًمَمّش هسفن نم اهارأو ءاهب ٌرتغي
 ءركنملا نع يهانلا ءدشرلاب رمآلا ءلاح لك يف هبجومب لماعلا
 : تاريخلا ىلإ عيرسلا

 مَ ٍرْبَح يِف هللا ٍلوُسَر ٍلْضَمِل اوُرِرْبَأ َنيِمَنلا ُكاَدْبَأ كِيلوأ
 سراب يدش دعا ميش هج ركلا منية

 ةََوَمْلا ٍسأكب ْمُهاَقْسَأَو ْمُهاَبَح اَضرلاِبَو ُهْنِم ٍبْرُقلاِب ْمُهَسَنآَو
 ْرلا فشكيَو اَياََبْلا ُهّللا ُعْقْذَي ْمِهب
 ْتَكِدْكُدَل ماثألا َنْيَب ْمُهاَلْوَلَو

 نوضح وع هدرا |سكس
 ٍةمعِنو ريخ لك يدسيو ايازر

 ل كاع سس 6 هع قا

 ةَيِطَحلا باكترال ْضْرَأَو لاّبج

 ' متاصوف ىلاعتو هناحبس هللا مكقفو ذإ جاجحلا اهيأ مكل اًئينهف
 موي يفو ءايندلا عماجم مظعأ وه عمجم يف متمقوو .متلصتاو



 .ناسحإلاو دوجلاب ناوضرلاو اضرلا بابسأ هيف عمتجت

 ةشئاع ةديسلا نع ءاجح امك «نارينلا نم قتعلا موي اذهف

 :تلاق هنأ :اهنغ هللا .ىضر.هللا بيبح ةينح قيذنسلا ثق ةقيدصلا

 نأ نم رثكأ موي نم ام» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 .«ةفرع موي نم رانلا نم اًدبع هيف ىلاعت هللا قتعي
 . ةكئالملا هدابعب ىلاعت هللا ىهابي .ةاهابملا موي اذهو

 قحلا اهب لضفتي ىتلا ةلماكلا ةماعلا ةماتلا ةرفغملا موي اذهو

 ظ . فقوملا لهأ ىلع هناحبس

 نإ لب «بير الو اهيف كش ال ةتباث ةققحم ةرفغملا هذهو

 هيلع هللا ىلص لاق امك «بونذلا مظعأ نم اهلوصح يفو اهيف كشلا

 . (هل

 ىلاعتو هناحبس هللا نأل ةرفغملا هذه مومع ىف ةبارغ الو

 صاخلا لمشت يتلا ىمظعلا هتمحرب هدابع ىلع مويلا اذه ىف ىّلجتي

 .ريبكلاو ريغصلاو «ديعبلاو بيرقلاو «ماعلاو

 كرت الو لمعت ال دامج ىهو  ءامصلا ةراجحلا ىتح

 تاكريلا نم اًقتشم اًدومحم ءامركم كافرتكم اًديمم انما تبستكا

 «فقوملا ىلع ةضافملا ةيهلإلا تامحرلاو ءءامسلا نم ةحيتمتةملا

 .«ةمحرلا لبج» :وه مسالا كلذ

 هللا دبع اي كيبل :رخآلا لاقف ءهللا دبع اي :هبحاص امهدحأ ىدانف
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 ال :لاق ؟ةنسلا هذه يف لجو زع انبر تيب جح مك يردت :لاق

 ؟مهنم لبق مك يردتفأ هلأ ةنانوغس انيو ةقتع جح :لاق : يردأ

 ينع اباغف ءاوهلا يف اعفترا مث :لاق «ءصاخشأ ةتس :لاق .ال :لاق

 اذإ :تلقف .ءيرمأ ينّمهأو ءاذيدش اًمغ تممتغاو ءاًعزف تهبتناف

 املف ؟صاخشأ ةتس يف انأ نوكأ نيأف ءصاخشأ ةتس جح لبق
 ةرثك يف ركفأ تلعجف «مارحلا رعشملا دنع تمق ةفرع نم تضفأ

 ىلع الزن دق ناصخشلا اذإف «تمنف مهنم لبق نم ةلق يفو قلخلا
 يردتأ :لاق مث («هنيعب مالكلا داعأو هبحاص امهدحأ ىدانف امهتئيه

 بهو هنإف :لاق ءال :لاق ؟ةليللا هذه يف لجو زع انبر مكح اذام

 ةئام يف ةتسلا نم دحاو لك عفش. وأ فلأ ةئام ةتسلا نم دحاو لكل
 :تلق .فصولا نع لجي ام رورسلا نم يبو تهبتناف :لاق «فلأ

 : يسدقلا ثيدحلا هديفي يذلا وهو .ىنعملا حيحص مالكلا اذهو

 . (مكنسحمل مكئيسم تبهووا١

 تيضق املف ةنس تججح : مهنع هللا يضر فلسلا ضعب لاقو

 تبهو دق ينإ مهللا :تلقف ءهجح لبقي ال نميف تركفت يكسانم
 :لوقي اًلئاق نأك تيأرف ءهجح لبقت مل نمل اهباوث تلعجو يتجح
 ءاخسلا تقلخ انأو ىلع ىََخَّستتأ :هللا كل لوقي «نالف اي
 دوجأ انأو ءءامركلاو مركلا تقلخ انأو يلع مركتتأ ءءايخسألاو
 .نيملاعلا نم مركلاو دوجلاب قحأو نيمركألا مركأ انأو «نيدوجألا

 .هجح تلبق نمل هجح لبقأ مل نم لك تبهو دق

 ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هجوتن تاكرابملا تاعاسلا هذه ىفو

 ةنسلا لهأ مامإو مالسإلا خيش نع ةيورملا تاروثأملا تاوعدلا هذهب

 ينيسحلا يولعلا دمحم نب يولع نب هللا دبع بيبحلا ةعامجلاو
 : «موظنملا ردلا» بحاص
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 ةناسطم اف هللا تاكل كف

 تاَطَحَل اَي للا تنارظت ايو
 ٍةَعرَسِب يّدِج نمحَرلا َةَراَغ اَيَو

 رع
 وو امس © مح

 ةمحر ايو
 ه2

 يِهجون ميِحَرلا ُْبَرلا
 فت يِحََشمَت ٍلوُبَْلا 0

 يرطمأ هاا ِوُجْلا بح يححسا ا

 ئفدُهلاَو :نحلا ىلع ان فر 0

 ًةَمَحَرِب ٍْرُمْلاَو الوُصأ ّمَعَو

 مِلْسُم لُك ْنِم ٍنيّدلا ٍلْهَأ َرِياَسَو

 3 ف
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 ٍةَروَرِب يٍدوج ٌقَحْلا كاد ايو

 ةَبَهب ا ٍفظْللا ِتاََمَسَن اَيَو
 د لك َدْفَع ءىلخو بل

 ةعفز لك لْضَملا عقر ٍيِيَحَأَو
 َتَنَأ 0 دوفملا اياطم ( نِإَف

 ِتَّدُم كاَمْلَي ٍلْحَمْلا ٌفُكأ نق
 ةلم ريح ىَلَع اًنضِبفاَف َتَر 5و

 َةَباَرَق لَكَ اتناكت لْهَأَو
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 همرك ةحاسب اولزن ءمارحلا هتيب جاجحو «نمحرلا دوفو ءالؤه

 .دوبعملا كلملا ةدابعب اولغتشاو .دوجولا مهدنع اوعلخ لفو . هدوجو

 («هتمحر دهشم اورضخو . هترضح يدانم | (. هنوعد ةباجإب اوَردابف

 مهنيعأ تّرقو ء«بحلاب مهبولق تاألتما لقو .هترمغم باحرب اوخانأو

 أشن يتلا رعاشملا هذه دنع برقلاب مهسوفن تنأّمظاو «ةدهاشملاب

 .مهخيرات سمش اهيف تقرشأو ءمهيبن اهيف شاعو .مهنيد اهيف
 دقو «مهتدئفأ ىوهمل مهتدئفأ تقاتشاو ءاهيلإ مهبولق تقفخ املاط

 نع اوجرخو «مهتبوتب مهتدئفأ اورّهطو ءمهعومدب مهبونذ اولسغ
 هللا يعاد اوباجأو ايند لك نع اوضرعأو ءمهدرجتب ةيرشبلا ناردأ

 لبقأف هللا ىلع اولبقأو «تاياغلا مهيلع دعبت ملو تاقشملا اولّمحتف

 هرمأ اوعاطأو .ءديعبلاو تيرقلا مهباجأف هيعاد اوباجأو ءمهيلع

 مهنع ىضرأو مهنع يضرف هاضر اوبلطو «ءيش لك مهاطعأف

 ريخلا تادراو عناومو قيرطلا تاقّوعمو ةلفغلا عطاوق مهنع فشكو

 «تاعاطلاو لفاونلا عاونأب هيلإ نيبرقتم ءلاح لك يف هركذب نيمئاق

 اهف ءهرخاوب اوبكريل رحبلا مهل َتَرَْحَس ةينابر هتينابر نم مهيلع علخف
 نع اًَهيِنْنَي ال نيمرحلا ىلإ ةقاتشم ضرألا ءاجرأ هيف مهب رخمت يه

 .رقف عقوت الو برح الو فوخ الو لوه اهمئازع
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 ٍتارّحسم ءاضفلا ءاوجأ يف تارئاطلا اوبكرف وجلا مهل ْتَرََس

 نينح وجلا ألمي ؛نمحرلا الإ نهكسمي ال ريطلاك ءامسلا وج يف

 حمطم ىلإ بحلاو قوشلاب ريطت «ميظعلا تيبلا اذه ىلإ اجاب
 . بولقلا ىوهمو راصبألا

 «لامرلاو ىراحصلا قشت تارايسلا اوبكرف ّرَّبلا مهل ُتَرخَسو
 دوفو اهيلع .نزخلاو لهسلا عطقتو «ديعبلا برقتو باعصلا للذت

 يف مه اه مث «نوفوطي تيبلاب مه اذإف تاولفلا نوبوجي هللا تيب

 دق «هنامأو هرصن نولأسيو .ءهناوضرو هترفغم نوبلطي ةفرع ةحاس

 نع اودرجتو «ةيلهاجلا ربك مهنع لازو مالسإلا ديحوت مهعمج
 يِنَعلا ءكولعَّصلاو كِلَملا ءىمجعلاو يبرعلا ؛ءاوس مهف قراوفلا

 . «ذابلاو هيف ٌفكدَعْلا ءاوس# :ديعبلاو بيرقلا ءريقفلاو

 غةدحتملا بولقلاو «ةيناميإلا ةَدُخَأْلاَو قحلا ديحوتلا وه كاذ

 ئدابملاو ءةحلاصلا تاينلاو «ةينيدلا دصاقملاو ةليبنلا فادهألاو

 َدِحَو دن أ يَعَمُأ ءوِذَه َّنِإ# :لوقي قحلاو ا جئاتنلاو كحل
 .*©) ِنوُدَبَع مُكحْبَر أنَ

 ةوهدلا عاما ةدجولاو راقت مدع نق نوماس نش
 نم ةقدحملا دئاكملاو ,«ةطيحملا شغلا تاجوم مهترمغف «نيدلاو

 يف مهدعسي اميف يعسلاب اوعراسي نأ مهيلع بجاولاف «ءادعألا

 لوسلا نمما اوكلتشدذأو .مهيجني امل اولمعي نأو ءايندلاو نيدلا

 يجني الو ,بطخلا مظعو بركلا دتشا دقف ءدادعتسالاو ةرواشملل

 «نيدلاب كسمتلاو هللا ىلإ ءاجتلالا الإ ىربكلا ةنحملا هذه نم

 عافدلاو «ةيدمحملا تاداشرإلا قيبطتو ةيوبنلا قالخألاب ضوهنلاو

 نمأنل هركو يف داحلإلا ةمجاهمو «هبادآو هننسو مالسإلا دئاقع نع
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 ةنتفلاو «ةلضملا ءاوهألا نم اندابكأ ذالفأ انءانبأ ظفحنو هركمو هرش

 .ةحضافلا تايرغملاو «ةيشافلا

 ةعقبلا هذه يف «ميظعلا فقوملا اذه يف فقن ذإ نحنو

 َرَشَع ةعبرأ لبق نيعاد نيِبلُم هباحصأو انيبن اهيف فقو ىتلا ةكرابملا
 يف انحاجن ناك فيك ىرنل انخيرات ةلسلاس ضرعتسن نأ هي

 ةمأو ءمصفنت ال رعو عطقنت ال تاقلح ؛نيدلا رشنو رشبلا ةياده

 يف نإ ءهيضامو هرضاح دحاو مالسإو ءريخ اهرخآو اهلوأ ةدحاو
 عع ركل كلو

 رئاعشلا هذه مظعو .فقاوملاو رثآملا هذه رانم هللا عفر دقل

 ىلع ضافأو «ننملاو رخافملا دئالق ةفرع ىتأ نم دلقو ءرعاشملاو

 نمل عمجو ءرجألا رفوأ هل بتكو لاضفإلا بهاوم اهنم ضافأ نم
 ميظع موي اذهف «ةرهازلا تاريخلاو تانسحلا لك عْمَج ةليل عَّمَج

 هنم ذخأ نم ديعسلاف «رئاظنلاو هابشألا نع لجي «ميرك فقومو

 ىلإ دَرَوَو عوشخلاو ءاكبلاب دجلا قاس ىلع هلل ماقو رفاولا ظحلا
 نطابلا يف هللا عم ةينلا صالخإو ءرئارسلا ةيفصتب دراوملا هذه

 .رهاظلاو

 ؟رصانلا يلولل دجملا نيأ :الئاق فتهي مويلا اذه يدانم نإ
 ءرباصلا قداصلا هيف هللا محري موي اذه ؟ردابملا قفاوملا بينملا نيأ

 اذه ءراسكنالاو للذتلا موي اذه ءرفاغلا قلاخلا عالطا ناوأ اذه
 هللا قتعي موي اذه ءرانملا عافترا موي اذه ءرافغتسالاو غّرفتلا موي

 اذه ءرازوألاو بونذلا هيف ىحمت موي اذه ءرانلا نم نيملسملا هيف

 اذه يف هل ترفغ نمل ىبوطف ءرخافملاو ةداعسلا هيف عمتجت موي

 ىنملا هل لصحو «بويعلاو اياطخلا هيلع ترتسو «بونذلا مويلا
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 ماقتسا نم ةداعس ايف .رماوألاو يهاونلا يف هصعي ملو .بولطملاو

 لزنأو ءائييبتو اًماكحأ نيدلا هيف هللا لمكأ ءليلج هنإف اذه لثم يف

 ' فرعي قار وهون علتمو هيلع هللا ىلع دنحيم انييبننو انييث ىلغ هيف

 ملقا كك تيِسَنَو قتني يع ثنتأو تبي مك كلك مويا
 . نيد

 يدان ىلإ مكادانو ءهومتبجأف هتمحر لحم ىلإ مكاعد دقو

 هللا اوركشاف هوت انف ام هلضف ضيف نم مكلانأو .هومتيبلف هتمعنل

 . تافرعب مكفقوأ دإ هفورعمب اوفرتعاو «تاريخلا نم مكالوأ ام ىلع

 دعب اهب اوفق «تارخصلا دنع اهب فقاوملا لضفأ نأ اوملعاو

 نيجار «بورغلا تقو ىلإ «لاهتبالاو عرضتلا مدق ىلع «لاستغالا

 هللا ىلإ ءتاوصألا عفرو ةيبلتلاب نيجانم «بويغلا مالع ةمحر

 ةكئالم اذه مكعمجب هللا يهابي «تاوعدلا بيجم بيرقلا عيمسلا

 :لوقف «ةضاومسلا

 لك نم اًربغ اًثعش ينوؤاج دق يدابع نورت امأ ,«يتكئالم اي»

 مهبونذ تناك ولف .يترفغمو يتمحر نوجري .2قيحس داوو «قيمع جف

 اوضيفأ مهل اهترفغل رحبلا دبزك وأ رطقلا ددعك وأ لمرلا ددعك
 .ثيدحلا يف كلذ تبث امك ,«هيف متعفش نملو مكل اًروفغم يدابع

 .ةفرع ةيشع ءامسلا ىلإ وندي لجو زع هللا نإ :ثيدحلا يفو
 يدفو ءالؤهو .ةزئاج دفو لكل نإ الأ» :لوقيف هتكئالم ىلع لبقُيف
 ناك اذإ ىتح ءاوقفنأ ام مهل اوفلخأو اولأس ام مهوطعأ .اًربغ اًنعش

 مكئيسم تبهو دق ينإ الأ :لاق ءمهيلع لبقأ سمشلا بورغ دنع
 . هللا مسب اوضيفأ .لأس ام مكنسحم تيطعأو .مكنسحمل

 ه١١٠



 يلجتلاو «لامجلاو لالجلاو «لابقإلاو لوبَقلا اذه طسو يفو

 هرقحأو لاح لذأ يف ناطيشلا نوكي ءيلعلا دهشملاو «يلحتلاو

 وه اًموي ناطيشلا يْوَُر ام :ثيدحلا يف ءاج امك هرحدأو هرغصأو

 الإ كاذ امو «ةفرع موي هنم ظيغأ الو رقحأ الو رحدأ الو رغصأ هيف

 يؤر ام الإ ماظعلا بونذلا نع هللا زواجتو ةمحرلا ليزنت نم ىري امل

 . كلام هاور .«ردب موي

 نم اوظففتحاو ءهعاضأ نم ةبيخ ايف ءمكجح اوظفحاف

 مكحراوج اوظَّمحاو «ةعاطلا نكامأ يف ًةيصعملا َيِبقأ امف «ةيصعملا
 هيلع هللا ىلص لاق :لاق دمحأ دنع ثيدحلا ىفف .«تامّرَحَملا نع

 اقل رش نادل ويست ةفعس قلل نك موي اذه» :ملسو

 نيد لصأ اهنإف ءقدصو صالخإب ديحوتلا ةداهش نم اورثكأو
 هيلع هللا ىلص ناك كلذلو .مويلا اذه يف هللا هلمكأ يذلا مالسإلا
 :لوقيف مويلا اذه خيراتو ماقم بساني يذلا ءاعدلا نم رثكي ملسو

 ريخلا هديب دمحلا هلو كلملا هل ء.هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ الد

 . ؟ريدق ءيش لك ىلع وهو

 ركذب ءاعدلا ىلع انثحو ملسو هيلع هللا ىلص اناصوأو لب
 انأ تلق ام ريخو ءةفرع موي ءاعد ءاعدلا ريخ» :لاقف هفرشو هلضف

 . «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :يلبق نم نوتبنلاو

 .مكلصوأ همرح ىلإو ءمكلمح هتيب ىلإ يذلا هلل دمحلا
 ٌمَجلا ريخلا عمج دقلف «مكلّمج دصقلا صالخإبو «مكلزنأ هئانفبو

 ءمتكرحتف قيفوتلا يدانم ىدان دقل .مكل عفانم اودهشتل مكل

 مكرايد مكالوم لجأل متقراف دقل ءمُتْرِسَف هتيب ىلإ مكاعدتساو
 دارم يف متكرتو .«مكداسجأ تايكلا قيقار. ةرغ متدرجو .مكدالوأو
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 ,مكرارسأ مترّهطو «مكراقتفا هلجأل متقناعو .مكدارم مكبوبحم

 ءاعيرس اًيعس هيضارم يف متيعسو ءاعيمج لذلاب هيدي نيب متفقوو

 مكرطاخ رسكي وأ مكءاجر بيخي وأ مكباقعأ ىلع مكدري له نورتأ

 نم مكنع افع ام رثكأ ام !؟هترفغم ةحاسو هتمحر دهشم ىف

 دوجلاب مكاقلت دقل ء!ايادهلا نم مكلانأ ام فرشأو ءاياطخلا

 . مكلقثأ ام ءاياطخلاو بونذلا نم مكنع طحو ءاياحتلاو

 مساوم رضح «ىنج ام مويلا هل رفغي مل دبعل هافسأ اوف
 . ىنتقا الو اًريخ لصح امف حابرألا

 ال ةصرف اهنإف «ىنملا لان انم نمو باخ انم نم يرعش تيل

 لفاغلا قمحألاو ءهدعب ام كردن ال انلعل يردن ال مسومو «ضّوعُت

 .لبقتسم لمأب اًرضاح الصاح كرتيو :«لجآب اًلجاع عيبي يذلا
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 يوبنلا بكوملا
 عادولا ةجح يف

 هللا زعأ دقو ءنوكلا ىلع ةيرجهلا ةرشاعلا ةنسلا سمش عشت

 لذخو ميركلا هيبل رصنو .مانصألاو كرنتلا ةلود لذأو .مالسإلا

 0 رون قرشأو ءاججاوفأ هللا نيد يف نحاتلا لخدو فءادعأ

 ّنَملا ةج» لفو ءاهئاحطبو ةكم لابج يف يودي ناذآلاو ءاًجاّمو

 0 نس نارقلا ىتلعت ةكدعتلا: و دِرَت ةيبرعلا دوفولاو 4 ٌلِطنْل قهر

 ةازغلا رئاشبو «نيقيلا حبص نع اًرِفْسُم نيملاعلا بر نم اَلَسْلَس رطقي

 ديحوتلا مالعأو .مدهت ةريزجلا يف كريشلا مانصأو ءرشتنت نيحتافلا

 . هدايعل اًئيد مالسإلا ىضرو ةمعنلا متأو نيدلا هللا لمكأ دقل 2. قمخت

 ءايحألا يف يدانت مالسلاو ةالصلا هيلع هللا ىبن لسر ءالؤه

 .ماعلا اذه يف جحلا ديري ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ رئاشعلاو

0 0 

 ا 0 هلاعفأب

  لهأ دق ءاوصقلا هتقان اًبكار ملسو هيلع هللا ىلص هللا يبن اذه

 نومرُخم نوملسملاو «ءاديبلا فرش اًدعاص ىّبلي ةفيلحلا يذ نم
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 ملق مهيصحي ال هلامشو هنيمي نعو هئارو نمو هيدي نيب نم َنوَّبَلُم

 حاور ليربجو .ءاضفلا مهتيبلتب جوميو .عءارحصلا مهب وهزت «بتاك

 :.رفسلا متاخ ىلع نيبملا رونلاب 5306 ءءاذغو

 يللا ىلإ تاتيلخلا راج اير مهب ْتَراَس ٍبِياَكَر دلل

 ا ا وُمُهْنِم ِمّيَُمْلا بَ ايف دلو نيكلا قيل ىلإ ودق د
# 

 اعْولاَو ةناخملا نت مهنولفو .ةليون تيت أل تنتمي اولرت

 فرشأ ءملسو هيلع هللا يكب هللا لوسر باحصأ ءالؤه

 0 ودصا و قنا ىرتشيلا خيراتلا دهشي مل يبن لضفأل ةباحص

 هللا ًاودَهلَع أم ًارقذص لاَ : ءايفوألا لاطبألا ءالؤه ةبحص نم قحأ

 .جاجفلاو حاطبلا مهب ليست جاح فلأ ةئام نم رثكأ مه «4ِهّئَيَ

 .هكسنو هتدابع يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىطخ نوعبتي

 «باترم الو مهنم ضراعم ال هتعيرش نورشنيو «هتنس نولعفيو

 ةايحلا سورد هنع نولقني مهو .«(مككسانم ينع اوذخ» :لوقي وهو

 .مالسإلاو نيقيلاو ةقيقحلا ءوض ىلع اهرامغ اوضوخيل
 ةيبلا نقول ىدهت «ةرخسم «ةدلقم ( ةرعشم قاست نذدَبلا هذه

 ا ل «قيتعلا

 فوقت نم , اهو ولأ ريتعس مِظعب نمو را يا ل

 يعادلا ةعلط ءالتجاب اًبرط وهزي نيمألا مرحلاو ءهعم دبل

 لويسرلا اذوب .ةويبكتلاو» ةيلعلاو» ليلوتلابا ةكم ل انجن .قوذتو هريقنلا
 .هباحصأ هعم يبلي اًيكار ملسو هيلع هللا ىلص

 مِراَكَمْلاَو اَلْعْلاب اُلْهَسَو اُلْهَأَو مِاَق َرْيَح اَي ِنوُمْيَمْلا ٍرِئاَطلا ىَلَع
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 اًميظعتو اًميركتو افيرشت اذه كتيب دز مهللا» :تيبلا ةيؤر دنع لوقيف
 .مزمز ءام نم برشيو ءرجحلا ملتسيو فوطيو ءةاًربو ةباهمو
 .ةورملاو افصلا نيب ىعسيو

 ىَدُهْلا ٌروُن اًهِياَحْظَب يِف ّعَش
 هيلا زا رخ نوعلاء ىو فرت
 نيد اكيرك تشلا ادعو
 هب ْتَداَر ْمَك َةَبْعَكْلا رظْناَف

 هامات[ ةنملاو باو

 هب اق ْمَحتدآْرُقْلا لَ

 نييملا نحلا ىلإ ىعاذلا انك

 ْنِيِكَم ٍدَجَم يِف َلْفْرَت ْتَمَسَق

 ُنيِحِتاَّمْلا رون َقَرْشَأ اَمَدْنِي

 ْنيِثباَعْلا ٍدْيَكب يِرْرُي اَفَرَش
- 

 نيل ل مرعب هنلا ناك ريل مها

 ْنيِمْلاَعلا ٌبَرِل ٍلّيللا ىَجُد يف
 ْنيِمّنلا رّذلا ُهَظِبْغَي ىّصَح يِف اًَدِجاَس ُهْنَع َجاَرْعِمْلا ٍلَسَو

 ْنيِرَملا َعوُطْقَم ٍدَجَمْلا ماَه َقْوَف اَيِقاَر ُهْنَع َجاَرْعِمْلا ٍلَسَو

 ءألمت اياورلاو هحبص قربو هحفن قبع دق ةيورتلا موي اذه

 يبنلاو «لحرت لحاورلاو «ىنم ىلإ ريسملل نوؤيهتي جاجحلاو
 ىنم ادذصاق ىربكلا ةوحضلا يف بكر دق ملسو هيلع هللا ىلص

 مث ءءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا يلصيو ءاهفُيَحِب لزنيف ءايبلم

 ةَرمن ىلإ ىلاعت هلل نيحاض هباحصأ عم ريسيو ءرجفلا يلصيف تيبي
 ةَرِمَث ىلصم ىلإ لاوزلا دنع ريسيو .كانه ليقف هني ْتّيِرَصض ثيح

 ررقيو «نيدلا لوصأ حرشيو .كسانملا امهيف نيبي نيتبطخ بطخيف

 مراكم ىلع ثحيو «ةيلهاجلا دعاوق مدهيو .«حيحصلا ديحوتلا دئاقع

 هلل ةيبلتلاب ءاضفلا يوديو «نويعلا فرذتو .بولقلا َلَجْؤَتف «قالخألا
 هيلع هللا لص كرتسرلا ىلصوو البلل اذ ويب يدان ذو لوب لع
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 ىلإ ريسي مث ءِنْيَتَروصقم نيتعومجم رصعلاو رهظلا هباحصأب ملسو

 رابكلا تارخصلا ثيح ةمحرلا لبج حفس يف فقيف «تافرع طسو

 هللا يهابيف «نيبلم نوملسملا هعمو اًرفغتسم اًيعاد اًيبلم ةلبقلا اليقتسم

 جف لك نم اًربغ اًنعش ينوؤاج يدابع» :لوقي «ةكئالملا مهب ىلاعت

 رطملا رطقك وأ لمرلا ددعك مهبونذ تناك ولف .يتمحر نوجري قيمع

 .«هل متعفش نملو مكل اًروفغم يدابع اوضيفأ .اهترفغل

 انبر :نولوقيف ؟يىنم.:ءالؤه ديري اه :ةكئالملل ىلاعت لؤوقيو

 :نولوقيف ؟اهوأر له :لوقيف .كتّئنجو كترفغم نوبلطي « .ملعأ تنأ

 انايكتا هنأ اراك اهو اريل: ةولوفت اهواز ول تنك لورق

 له :ىلاعت لوقيف .رانلا نم كب نوذيعتسيو :نولوقيف .ةبغرو

 :نولوقيف ؟اهوأر ول فيكف :لوقيف .انبر اي ءال :نولوقيف ؟اهوأر

 ينأ اودهشا» :لجو زع لوقيف .افوخو ةذاعتسا دشأ اوناكل اهوأر ول

 ."مكل اًروفغم اوضيفأ «مهنسحمل مهئيسم تبهوو ءمهل ترفغ دق

 «تامحرلا ضافتو «تارثعلا لاقتو «تاربعلا بكست كانهف

 ءءاعدلا باجتسيو ءءامسلا باوبأ حتفتو ءدابعلا ىلع هللا ىلجتيو

 لزني نيمألا حورلا اذإو «تاغللاو ينامألا فلتخمب تاوصألا ٌحِضتو

 ءرمتعاو ىبلو جح نم ديس ىلع ىربكلا ةمعنلاو ىمظعلا ةفحتلاب

 ثمار كيوب كل كلك قيال :رضيحلا لتتو قرععلا ةينلاو قاطو

 دوسسيو: «ناسنتإلا كيزسي اكو مَلَسلا مكل َتيِضَرَو ىتَمْعن نيل

 قدصلا دربب نكستو اضرلا ةوالح حاورألا قوذتو ؛«نانئمطالا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عفديف ءسمشلا برغتو «صالخإلاو

 هتلحار مامز بذاج ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاو «سانلا ضيفيو

 مث «سانلا تصنتسا :الئاق الالب رمأيو ءلحرلا كرْوَم سمي ىتح
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 الو ّمَصَأ نوُمْدَت ال مكنإف مكسفنأ ىلع اوعبرا «سانلا اهيأ» :لاق

 ا رت قل ل ريال ْمكَو

 يوصي 008 نعد د

 06 ل 00 عش اوُولا لاك
0 

 مهئارت 0 ْمُهَئاَطْوأ اورَجَه ُلَقَو

 مهبونذ ترمغ نفأ اودهشاف الأ

 ِههْجَوِب َنْيلَع يِراَلا لبق ْدَقَو

 انف رلاو :ةيرتملا ىف ازكلا َّىَلَع

 اوُرْشاَبَتَو اوُحَرْفاَو اًروُرَس اوُبْيِطَف

 ُهاَمَك ِهّللا ىلإ ْثَدُم / ْمُكَو

 ا هاَلْوَمِل وكْشَي بن 96

 5 ميل اًريب

 ل ةالنألا انب ىَماَبَو

 ل تل كلان دو لَقَو

 هاوكش عفري لكلاو مهدالبو

 هانخسن مهنع ناك ام اوخسناف الأ

 هاَنْلِي نحن ام َلاَن ْدَق يِذَلا اذ ْنَمَو
 3 ِهيِفَو ٌروُمْعَم ُبْنَذلا وب

 ار رشا مكي معلق ورشا ذاكَ

 ا اًرَجْلا َمْوَي هز مكن اول

 ا 1َق اَنياَب دهن اوُهيِتَو

 يّلصيف «ةفلدزملا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لصيو
 2 تسيبيو .ةراجحلا طقتلي مث ءريخأت عمج نيتعومجم ءاشعلاو برغملا

 اربكم اًييلم مارحلا رعشملاب فقي مث ءرجفلا يلصيو اًيبلم اًيعاد اهب
 عولط لبق رافسإلا دنع عفديف .هقيفوتو هتياده ىلع ىلاعت هلل اًركاش

 دنع الإ نوعفدي ال اوناك دقف ؛ةيلهاجلا يف برعلل انفال نيدشلا

 :نيلئاق قورشلا

 م 1 37 زَجْلا َنكَس ْنَم َتيِدَح يِ اَرُكْذاَو
 ا/ ١١

 .ريغن اميك ريبث قرشأ



 ه م 27 َظ 0 همه اوم 0 مس ا

 .عرسيف ءرسحم يداو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا َلِصَيَف

 فقي ىتح يداولا نطب الاس ىنم طسو يتأي مث «هتباد ارحم
 ماقم كاذف ءاربكم تايصح عبسب اهيمريف «ىربكلا ةرمجلا لبقتسم

 يهو «ندبلا رحنيف ىنم طسو يتأي مث «ةرقبلا دوس هيلع تلزنأ نم

 وحن ههجوتم ةمئاق يهو «ةفيرشلا هديب نيتسو اثالث رحنيف «ةندب ةئام

 .فيرشلا هرمع ىلإ ةراشإ ددعلا اذه رحن ىلع هراصتقا يفو «ةلبقلا
 ةلالد هيفو «نهيقاب رحنيف ءهنع هللا يضر بلاط 5000 ظ

 مسقيف ؛فيرشلا هسأر قلحي مث ءيْذَهلا رحن يف ليكوتلا زاوج ىلع
 فصنلا رعش ةحلط ابأ يطعيو .هباحصأ نيب هسأر فصن رعش

 .رخآلا

 ىلإ دوعيو «ةضافإلا فاوط فوطيف ةكم ىلإ كلذ دعب بهذيو
 «تاولصلا ربد ربكي ىنم يف ىقبيو ءهكسانم لج ىضق دقو «ىنم

 مويلا يف بطخيو «تارمجلا لاوزلا دعب قيرشتلا مايأ يف يمريو
 ءرمألا مهيلع رسييو «كسانملا نم نولبقتسي ام سانلل نيبيو «يناثلا

 . .ركذ يف ةدودعملا مايألا متتو .«جرح الو لعفا» :هلئاسل لوقيف

 لوسرلا عدويو .ةداعس فقاومو ..ةدابع لاجمو . .عفانم دوهشو

 يماع دعب مكاقلأ ال يلعل» :لوقيف «هباحصأ ملسو هيلع هللا ىلص

 . «اذه
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 نيب ام اهذحو .ةفلدزم ىلإ ةفرع نم بورغلا دعب عفدي مث
 «برقتلا وهو .فلزلا نم كلذب تيمسو ءهرّسحم يداوو نيفراهلا

 اوضمو اوبرقت يأ اهيلإ اوفلدزا تافرع نم اوضافأ اذإ جاجحلا نأل

 . اهب سانلا عامتجال ءاَعْمَج :اًضيأ ىّمسُتو ءاهيلإ

 هللا لوسر عفدو :رباج لوقل ؛ةنيكسب هعفد نوك نسيو

 اهسأر نإ ىتح مامزلاب ءاوصقلل قنش دقو ملسو هيلع هللا ىلص
 ةيكسلا نفانلا اهيأ>: :: ىتمبلا هج لوقيو هلو كوم يبس

 هللا لوسر ناك :ديز نب ةماسأ ثيدحل ةوجفلا يف عرسيو .«ةنيكسلا

 .عرسأ يأ ءّصن ةوجف دجو اذإف قنعلا ريسي ملسو هيلع هللا ىلص

 ثيدحل هلحر طح لبق اهب نيءاشعلا عمج ةفلدزم غلب اذإف

 نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عفد :لاق حيحصلا يف ديز نب ةماسأ

 تلقف افيفخ اءوضو أضوت مث «لابف لزن بعشلاب ناك اذإ ىتح ةفرع
 لع هللا لوسر بكرف .كمامأ ةالصلا :لاق ءهللا لوسر اي ةالصلا :هل

 ىلصف ةالصلا تميقأ مث ءوضولا غبسأف أضوتف ةفلدزملا تأ ىتح

 قيرطلاب برغملا ىلص نإو .هيلع قفتم .امهنيب َّلَصُي ملو نيءاشعلا
 قيرفتلا زاج امهنيب عمجلا زاج نيتالص لك نأل ءهأزجأو ةنسلا كرت

 لومحم مالسلاو ةالصلا هيلع هلْعِفَو «ةفرعب رصعلاو رهظلاك امهنيب
 . لضفألا ىلع

 (ُة



 لعفل هلجححو عمج ةفلدزم وأ ةفرعب مامإلا عم ةالصلا هتتاف نمو

 اهب تاب مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ةفلدزمب تيبي مث ءرمع نبا

 ةفرع جحلا» : ثيدحل © نكارب نتنلو , (مككسانم ىنع اوذخ» :لاقو

 .ةفرع ءاج يأ .(هجح مت دقف عمج ةليل لبق ءاج نمف

 ثيدحل ليللا فصن دعب مامإلا لبق ةفلدزم نم عفدلا جاحللو

 ةفعَض يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ِمَّدَق نميف تنك :سابع نبا

 . هيلع قفتم .ىنم ىلإ ةفلدزم نم هلهأ

 ملسو هيلع هللا ىئلبض هللا لوسر لسرأ :ةشنانع نعو

 هاور .تضافأف تضم مث رجفلا لبق تمرف ءرحنلا ةليل ةملس مأب

 .دواد وبأ

 تنذأتساف «ةطبث ةأرما ةدوس تناك :ةشئاع نعو .ليلب عْمَج

 ءاهل نذآف ليلي عم قم ىقتفت نأ علسو: هيلع هلا نليص»هللا لوس
 امك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنذأتسا ىنتيلف :ةشئاع تلاق

 هجرخأ .مامإلا ع الإ ضيفت ال ةشئاع تناكو «ةدوس هتنذأتسا

 .ناخيشلا

 يذلا رباج ثيدحل ءسْلَعِب حبصلا ىلص ةفلدزمب حبصأ نمو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجطضا مث :هيفو ءدواد وبأو ملسم هاور

 ناذأب حبصلا هل' نيب مت نيح رجفلا ىلصو ءرجفلا علط ىتح ملسو

 اخ دال ناقل ىلإ ءاعدلاو رافغتسالاب لغتشيو .ةماقإو

 اذإف ءاّدذج رفسأ ىتح مارحلا رّعْشَملا دنع اًمقاو لزي مل :اًتوفرم
 ال ةيلهاجلا لهأ ناك :رمع لاق . سمشلا عولط لبق راس اذج رفسأ

 اميك ريبث قرشأ :نولوقيو نيمحلا حطت يح مخ ني درعا
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 نأ لبق ضافأف مهفلاخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإو ءريغن

 .يراخبلا هاور . سمشلا علطت

 ءءاش ثيح نم ةبقعلا ةرمج يمرل رامجلا ىصح ذخأي مث
 نودو صمحلا نم نبك اهنم ةةصح لك «تايصح عبس هددعو

 هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا ثيدحل .فذخلا ىصحك قدنبلا

 عبس هل تطقلف .«ىصح يل طقلا» :ةبقعلا ةادغ ملسو هيلع هللا ىلص

 لاثمأ» :لوقيو هفك ىف نهضبقي لعجف «فذخلا ىصح نم تايصح

 امنإف «نيدلا يف ولغلاو مكايإ سانلا اهيأ» :لاق مث .«اومراف ءالؤه
 كلذ ناكو .هجام نبا هاور .«نيدلا يف ولغلا مكلبق ناك نم كلهأ

 . (ريبكلا حرشلا» يف هلاق ؛ىنمب

 يبنلا نأ اتغلبي مل ؟دمحأ لاق :يىضخلا لسغ نست الو

 ةنسلاو «ءهب يمر دق ىصحب ىمري الو .هلعف ملسو هيلع هللا ىلص
 يبنلاب ءادتقا «ةبقعلا ةرمج هب يمري يذلا مويلا يف عبس طاقتلا

 ىدحإ موي لك طقتليف ةثالثلا مايألا امأ .ملسو هيلع هللا ىلص

 .ةثالثلا رامجلا اهب يمري ةاصح نيرشعو

 درمزو رهوجك ىصحلا ريغب الو اد ةريغص ئزجت الو

 . (مككسانم ينع اوذخ» :لاقو

 أدب  ةبقعلا ةرمجو رسحم يداو نيب ام وهو  ىنم لصو اذإف

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ءءاش امفيك اًيشام وأ اًبكار اهامرف اهب

 صوحألا يبأ مأو رمع نباو رباج هأور .هتلحار ىلع اهامر ملسو

 .مكريعر
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 ال ىلعل يردأ ال ىنإف . مككسانم اوذخأتل» :لوقيو رحنلا موي هتلحار

 .ملسم هاور .؛هذه يتجح دعب جحأ

 اذإ ىتح :رباج ثيدحل .ىرخأ دعب ًةدحاو ؛عبسب اهيمريو
 نوك طرتشيو .تايصح عبسب اهامرف ةرجشلا دنع ىتلا ةرمجلا ىتأ

 مل ةدحاو ةعفد ةاصح نم رثكأ ىمر ولف «ةدحاو دعب ةدحاو يمرلا

 ىمر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأل ,.ةدحاو ةاصح نع الإ هئزجي

 اهلوصحب هملع طرتشيو . «مككسانم ينع اوذخ» :لاقو تايمر عبس

 مل هيف كش نإف «تارمجلا رئاس يفو ةبقعلا ةرمج يف ىمرملا يف

 الو نظلاب لوزي الف هتمذ يف يمرلا ءاقب لصألا نأل كلذ بسحي

 :ةيف ةكلشلاب

 لبق ةبقعلا ةرمج تمرف رحنلا ةليل ةملس مأ رمأ :اًعوفرم ةشئاع

 .دواد وبأ هاور . تضافأف تضم مث ءرجفلا

 ةالص عم ةكم ىفاوتو ةضافإلا لّجَعَت نأ اهرمأ هنأ يورو

 ] . رجفلا

 ناك ةماسأ نأ سابع نبا ثيدحل «يمرلا لّوأب ةيبلتلا عطقيو

 فدرأ مث «ةفلدزملا ىلإ ةفرع نم ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا َفْدِر

 هللا ىلص يبنلا لزي مل :لاق امهالكو «ىنم ىلإ ةفلدزملا نم لضفلا

 ظ .ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح ىبلي ملسو هيلع

 تدع هسأر قلحي مث ءهرحن يده هعم ناك نإ مث

 لفل وك اهرعش نم رصقتف ءةأرملا م .سأب الف رَّصَق نإو
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 وأ هيمر لبق ةرايزلل فاط وأ رحنلا ىلع وأ يمرلا ىلع قلحلا مدق
 ءاّملاع ناك ول اذكو «هيلع ءيش الف اًيسان وأ اًلهاج هيمر لبق رحن

 نأ امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع درو امل
 ارلعجف هدرا هج يف فققو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 الو حبذا» :لاق .حبذأ نأ لبق تقلحف رعشأ مل :لجر لاقف هنولأسي
 مرا» :لاق يمرأ نأ لبق ترحنف رعشأ مل :لاقف رخآ ءاجو .«جرح
 . هيلع قفتم .«جرح الو

 هيلع هللا ىلص ىيبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 :لاقف ءريخأتلاو ميدقتلاو يمرلاو قلحلاو حبذلا يف هل ليق ملسو

 . هيلع قفتم .(جرح ال»

 .ةبقعلا ةرمج يمر :ةثالث نم نينثاب لوألا لّلحتلا لصحيو

 يقب امب يناثلا لاستلا ليصير «ةضانإ هقازطور «ريصقلا لأ :قلحو
 فاوط عم ايعسي مل ٍنِراَقو ٍدِرْفُمو ءاقلطم مّنَمَتُم نم يعسلا عم اهنم

 .نكر هنأل مودق
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 الو حبذا» :لاق .حبذأ نأ لبق تقلحف رعشأ مل :لجر لاقف هنولأسي
 مرا» :لاق يمرأ نأ لبق ترحنف رعشأ مل :لاقف رخآ ءاجو .«جرح

 ..هيلع قفتم .«جرح الو

 هيلع هللا ىلص ىيبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 :لاقف ءريخأتلاو ميدقتلاو يمرلاو قلحلاو حبذلا يف هل ليق ملسو

 . هيلع قفتم .«جرح الد

 سلايل ىلا ل ني ل كرا ادا لحم

 يقب امب يناثلا لّلحتلا لصحيو .«ةضافإ فاوطو ءريصقت وأ قلحو

 فاوط عم ايعسي مل ٍنِراَقو ٍدِرْمُمو ءاقلطم عْئَمَتُم نم يعسلا عم اهنم
 .نكر هنأل مودق
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 اهيف عقو  نكرلا فاوط لبق ةأرملا ضيح يهو - ةلأسملا هذه

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع لاؤسلا

 مث نفطو نلستغاف ءاود ةطساوب اموي نهضيح مد عطقنا : مسق

 .ةداعلا نمر نوف فاوطلا لعب مدلا نهيلع داع

 .فاوطلاو لسغلا دعب ةداعلا نمز

 .فاوط نودب نرفاس :عبارلا مسقلاو

 نأ عير الا ةنقآلا يلفت: «ةنيظعلا ةلادعلا هذه نب صالسلاو
 ظ . مهدحأ

 يف نيلوقلا دحأ ىلع حيحص نهفاوط :يناثلاو لوألا مسقلاف

 «قيفلتلاب فرعيو ءرهط ءاقنلا نأ وهو .يعفاشلا مامإلا بهذم

 يف يلماحملاو ءدماح وبأ مامإلا خيشلا باحصألا نم هيلإ بهذو

 «باحصألا نم مهريغو «يسدقملا روصنم خيشلاو «ميلسو هبتك

 مايأ يف ءاقنلا هدنع نأل «كلام مامإلا بهذم ىلع نهفاوط مصيو

 «ةفينح يبأ مامإلا بهذم ىلع نهفاوط حصي كلذكو ءرهط عطقتلا

 حصيف «فاوطلا يف سجنلاو ثدحلا نع ةراهطلا طرتشي ال هنأل

 ا ىرعللا عم بنجلاو ضئاحلا نم هدنع
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 ةضافإلا فاّوطَو ضؤئاحلا

 مّيقلا نبال ديفُم قيقحتو

 ديفم» هباتك يف يلبنحلا رساج نب هللا دبع هيقفلا خيشلا ركذ
 هتمرب ميقلا نبا مالك لقنو ءاهيف لوقلا ققحو ةلأسملا هذه «مانألا

 امن اج ولرب اترك فالح لل لاق كلذ ةصالمتو: ةقاحا و ةانآف
 الإ «ةالص تيبلاب فاوطلا» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل هئزجي مل

 . سابع نبا ثيدح نم مرثألاو يذمرتلا هاور .«هيف نوملكتت مكنأ

 لعفي ام ىلعفا» :تضاح نيح ةشئاعل ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 هلجأل ضئاحلا راظتنا سانلا مزليو .«تيبلاب يفوطت ال نأ ريغ جاحلا

 اهراظتنا مهمزلي الو «ةضافإلا فاوط َفوطَتِل - نكمأ نإ  طقف

 .هتدم لوطل سافتلل

 ملا اذإ ضئاحلا ةارملا كلذكو ماسلا ميقا كانو ةكافاوت

 ةكمب رخأتلا اهنكمي ال ثيحب اًضئاح الإ ضرفلا فاوط اهنكمي
 اذإ فئاطلا ىلع ةراهطلا نوبجوي نيذلا ءاملعلا ىلوق دحأ ىفف
 اًقلطم ةساجنلا لماح وأ ثدحملا وأ بنجلا وأ ضئاحلا د

 ضيحلا عم ةندب «ةندب امإو ةاش امإ ؛ْمَد هيلعو فاوطلا هأزجأ

 زوجي الف :لاق نأ ىلإ ءرغصألا ثدحلا عم ةاشو «ةبانجلاو

 ولو «ءاملعلا قافتاب كلذ اهنكمأ اذإ ةرهاط الإ فوطت نأ ضئاحل

 لعفتو «ةفرعب فقت نكل «تيبلاب فطت مل اًضئاح ةأرملا تمدق
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 - رهطت ىتح رظتنت اهنإف «فاوطلا الإ ضيحلا عم كسانملا رئاس

 «تفاطف فاوطلا ىلإ ترطضا نإو .فوطت مث كلذ اهنكمأ نإ

 هللا همحر لاقو ءءاملعلا يلوق نم حيحصلا ىلع كلذ اهأزجأ

 عم فوطت نأ اهل سيل هنأ اًعازن هيف ملعأ ال يذلا امأو :اًضيأ

 اًعزانم ملعأ امف ءرهطلا عم فاوطلا ىلع ةرداق تناك اذإ ضيحلا

 بهذمف «هئازجإ يف اوعزانتو ءهب مثأتو اهيلع مرحي كلذ نأ
 نأ ىلإ ءدمحأ بهذم يف لوق وهو .«كلذ اهئزجي :ةفينح يبأ
 مين نيوطلا عم كارطلا نع «رجاعلا" هلهةاببلوقلا'اننأو. ف لاف
 اهنع طقسي وأ ءجحلا اهنع طقسي وأ ءرّصخملاك نوكت وأ «ةّمِرْحُم
 ال ينأ عم عرشلا لوصأل ةفلاخم اهلك لاوقأ هذهف «ضرفلا فاوط

 امنإو «ةروصلا هذه يف اهنم ءيشب حرص ةمئألا نم اًمامإ ملعأ

 فلسلا نم كلذ وحنو ةمرحم عجرت وأ مد اهيلع لاق نم مالك

 ناكو ءمهدهع يف كلذ لعفي ناك نم لوانتي قلطم مالك ةمئألاو

 نورمأي اوناكو ءفوطتو رهطت ىتح سبتحت نأ اهنكمي مهتمز
 كلام مزلأ اذهلو .ءنمطَيو ضّيُحلا رهطت ىتح اوسبتحي نأ ءارمألا

 ىهتنا .فوطتو رهطت ىتح اهعم سبتحي نأ اهل يراكُملا هريغو

 . تاقرو رشع وحن نم اًصخلم

 سداسلا لاثملا :هللا همحر مّيقلا نب دمحم هللا دبع وبأ لاقو

 تيبلاب فاوطلا نم ضئاحلا عنم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 يفوطت ال نأ ريغ جاحلا عنصي ام يعئصا» :لاقو ءرهطت ىتح

 لاوحألا عيمج يف ماع مكح اذه نأ نظ نم نظف :؛«تيبلاب

 ناكمإ نمز نيب الو زجعلاو ةردقلا لاح نيب قرفي ملو نامزألاو

 هيف نكمي ال يذلا نمزلا نيبو فوطتو رهطت ىتح اهل سابتحالا
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 هتافانمك فاوّطلل ضيحلا ةافانم ىأرو صنلا رهاظب كسمتو «كلذ

 ةافانمو ءءاوس عيمجلا نع ضئاحلا يْهَن ذإ ءمايصلاو ةالصلل

 كلذ يف مهعزانو «ةالصلا ةدابعل هتافانمك فاوطلا ةدابعل ضيحلا

 :ناقيرف

 ضيحلا اولعجي ملو «ءضيحلا عم فاوطلا اوححص :امهدحأ

 حصيو «مدلاب رّبجُت ةبجاو ةراهطلا اولعج لب ءهتحص نم اًعنام

 ىدحإ يف دمحأو .هباحصأو ةفينح وبأ هلوقي امك اهنودب فاوطلا
 ةراهطلل اظابترا اولعجي مل ءالؤهو ءهنع امهّصنأ يهو هنع نيتياورلا

 اهولعج لب ءطورشملاب طرشلا طابترا ةالصلاب اهطابتراك فاوطلاب
 حصي «هب جحلا تابجاو طابتراك هب اهطابتراو .هتابجاو نم ةبجاو
 .مدلا اهربجيو اهب لالخإلا عم هلعف

 اهطارتشاو فاوطلل ةراهطلا بوجو اولعج :يناثلا قيرفلاو
 وأ ةالصلا طورش رئاس ةلزنمب لب ءاهطارتشاو ةرتسلا بوجو ةلزنمب

 :اولاق" هركعلا مهن طرت ةردقلا عم طر دقق ييييفا كلا هتان
 اهطارتشا نم مظعأب هل اهبوجو وأ فاوطلل ةراهطلا طارتشا سيلو
 اهنع زجعلاب فاوطلا يف اهطوقسف اهنع زجعلاب تطقس اذإف .ةالصلل

 . ميقلا نبا مالك رخآ ىلإ ءىرحأو ئلوأ

 امهنأ حضّتي امهمالك نمو :كلذ دعب رساج نبا خيشلا لاق مث

 نكر وه يذلا ةضافإلا فاوط ضئاحلا فاوط ةحصب لوقلا نايري

 ةكمب ماقملا نم نكمتت مل نأب ؛هفاوط ىلإ ترطضا اذإ جحلا يف

 فالخ ناك نإو هيجو اذه امهلوقو .اهنع اهتقفر رفسل رهطت ىتح
 بكس غانسفتلا مكحو :ةتبله .باحصألا يرخأتم دنع بهذملا
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 اذإ جحلا يف نكر وه يذلا ةضافإلل اهفاوط ةحص يف ضئاحلا
 نم رهطت ىتح ةكمب ماقملا نم نكمتت مل نأب ؛هفاوط ىلإ ترطضا
 .ملعأ هللاو ءاهنع اهتقفر رفسل اهسافن
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 سانلا نال هي كتم . رحنلا موي دعب ةثالثلا يه قيرشتلا مايأ

 سمشلا يف اهنورشني يأ ءاياحضلاو ايادهلا موحل اهيف نوقرشي
 مايألا امأو «تادودعملا مايألا يه ةثالثلا مايألا هذهو .اهنودّدَقُيو

 . اهرخآ

 : لئاسم قيرشتلا مايأب قلعتي مث
 تيملا اذه. لهو .. اهيلايل ىف .ىتمم اشسبا نأ ىقيني (ىلوألا)

 ؛نالوق هيف يعفاشللو «ةنس هنأ ىري ةفينح وبأف ؟ةنس مأ بجاو

 :انلق نإف .مدب ربج هكرت لإف «ةنس يناثلاو «بجاو هنأ امهرهظأ

 ىفو ا مدلاف دع ةاثلق نإو «بجاو مدلاف ء«بجاو ةيلا

 «ليللا مظعم :امهحصأ ؛نالوق تيبملا اذه نم بجاولا ردق

 كرت ولو ءرجفلا عولط دنع اهب اًرضاح نوكي نأ ربتعملا :يناثلاو

 حصألاف ةليل كرت نإو ءدحاو مدب نهربج ثالثلا يلايللا يف تيبملا

 . مد تلك : ليفو « مهردب : ليفو .ماعط نم 1 اهربجي أ

 تارمجلا قيرشتلا مايأ نم موي لك يف يمري نأ بجي (ةيناثلا)

 . تايصح 0 ةرمج لك ؛ ثالغلا

 .يمرلل موي لك لستغي نأ بحتسُي (ةثلاثلا)

١ 



 سمشلا لاوز دعب الإ مايألا هذه يف يمرلا حصي ال (ةعبارلا)

 لوألاو ءرجفلا عولط ىلإ ىقبي :ليقو .اهبورغ ىلإ هتقو ىقبيو
 أ

 ىلع يمرلا مدقي نأ سمشلا تلاز اذإ بحتسُي (ةسماخلا)

 .ىلاعت هللا همحر يعفاشلا هيلع صن ءاهيلصيف عجري مث رهظلا ةالص

 («يراخبلا حيحص» يف امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح هيلع لديو
 انتر .نيستلا كلاز "اذا مدرك انك لاق

 ىدحإ موي لك يمريف .يمرلا يف طرش ددعلا (ةسداسلا)

 ٍقَيْمَرِب ةصح لك «تايّصَح عبس ةرمج لك ىلإ ؛ةاصح نيرشعو

 .مدقت امك

 ؛«ىلوألا ةرمجلاب أدبيف ؛طرش تارمجلا نيب بيترتلا (ةعباسلا)

 كرت ولف كلذ ريغ هثزجي الو .ةبقعلا ةرمج مث .ىطسولا يمري مث

 يمري نأ همزليف .ىلوآلا نم اهلعج ءاهكرت نيا نم ردي مل ةأصح

  .نيتريخألا نيترمجلا يمري مث ةاصح اهيلإ

 ةدحاولا ةرمجلا تايمرو تارمجلا ىمر نيب ةالاوملا (ةنماثلا)

 اعلا : ليقو ءحصألا ىلع َةّنَس

 هكرادتي هنأ حصألاف ءاّراهن يمرلا نم اًئيش كرت اذإ (ةعساتلا)

 وأ اًدمع هكرت ءاوس «قيرشتلا مايأ نم يقب اميف وأ اليل هيمريف
 مل اذإو .ءاضق ال ءادأ هنأ حصألاف ءاهيف هكرادت اذإو .اًوهس

 بجي هنأ حصألاف «هيلي يذلا مويلا نم سمشلا تلاز ىتح هكرادتي

 اذكهو .رضاحلا نع مث تئافلا مويلا نع الوأ يمريف ؛بيترتلا هيلع

 ليللا يف هكرادتي هنأ حصألاف «ةبقعلا ةرمج يُمَر ديعلا موي كرت ول
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 مايأ يمر ىلع همدقيف «بيترتلا هيف طرتشيو «قيرشتلا مايأ يفو
 .حصألا ىلع ءادأ نوكيو «قيرشتلا

 نم قيرشتلا مايأ جورخب هعاونأب يمرلا لك توفي هنأ ملعاو
 ىتمو ءًءاضق الو ًءادأ ال اهدعب هنم ءيش ىّدؤي الو «يمر ريغ

 مد الف ءرحنلا موي تئاف وأ اهتئاف قيرشتلا مايأ يف ىمرف كرادت

 لوألا رفنلا موي وأ ءّرَقلا موي وأ ءرحنلا موي ىنم نم رفن ولو «هيلع
 هأزجأ «ىمرف يناثلا مويلا نم سمشلا بورغ لبق داع مث مري ملو
 مايأ تجرخ ىتح هكرادتي ملو يمرلا تاف ىتمو .هيلع مد الو

 تايصح ثالث كورتملا ناك نإف .مدلاب هربج هيلع بجو «قيرشتلا
 ىلع دحاو مد همزل ءرحنلا مويو قيرشتلا مايأ يمر عيمج وأ رثكأ وأ
 مويلا يف ةريخألا ةرمجلا نم ةدحاو ةاصح كرت نإو .حصألا
 .ناّدم نيتاصح يفو ءرهظألا ىلع ماعط نم دم همزل ءريخألا

8 3 
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 يمرلا يف ةلاكولا مكح

 لكوملا نع يمرلا بيترت ةيفيكو

 : ةيعفاشلا بهذم

 هسفنب يمرلا نع زجع نم :«حاضيإلا» يف يوونلا مامإلا لاق
 ٌبئانلا لواني نأ بحتسيو .هنع يمري نم بينتسي سبح وأ ضرمل

 ىجري ال ةلعب زجاعل ةباينلا زوجت امنإو .وه رّبكيو ردق نإ ىصحلا
 حصي الو .هدعب اهلاوز عنمي الو يمرلا تقو جورخ لبق اهلاوز

 عقو فلاخ ولف هسفن نع هيمر دعب الإ بينتسملا نع بئانلا يمر
 .ها .جحلا لصأك هسفن نع

 :يأ ء(هسفن نع هيمر دعب الإ) :هلوق :رجح نبا مامإلا لاق

 نع يمري نأ حصي مل ىلوألا ةرمجلا ىمر ولف ءمويلا عيمج يمر

 هَجْوَألا ىلع هسفن نع نيتيقابلا نيترمجلا يمري نأ لبق بينتسملا

 .هلباقم حجر ثيح يشكرزلل افالخ «يونسإلل نيلامتحا نم يدنع
 وعمق رطب نأ هل” امك :«طرفحت هلا عنارمشلا نيد ةألا وما نأ لاق
 . '"'ىهتنا .جحلا لامعأ هيلع يقبو هسفن نع فاط دق ناك اذإ هريغ

 ؛هدعب امب هل طابترا ال هسفنب لقتسم نكر فاوطلا نأ قرفلاو

 .يشكرزلا مالك يأ )١(

 ١



 وهف ثالثلا تارمجلا يمر امأو «هريغ نع هلعف هل زاج هلعف ثيحف
 هل نسل اهكف.:كلذك فاوطلا نأ :اهك «ءازدغأ هل :دخاو نبقعاو

 بجت مل نإو  ءيش هفاوط نم هيلع يقب ام هريغ نع فاوطلا

 هيمر نم هيلع يقب ام هريغ نع يمرلا هل سيل كلذك «- هيف ةالاوملا
 ول ءالثم يناثلا مويلا يمر هيلع نم :مهلوق هتركذ امل لديو .ءيش

 ءيش عقي مل ةاصح ةرشع عبرأ ةرمج لكل ثلاثلا مويلا يف ىمر

 ءهركذ امك رمألا ناك ولو .متي مل هسمأ يمر نأل هموي نع اهنم

 لبق مت ةرمج لكل ةبسنلاب هسمأ يمر نأل «هموي نع عوقولا همزل
 ةرمجلاك تارمجلا نأ ىلع مهمالك لدف «ةيناثلا ةرمجلا يف عورشلا

 نأب - فاوطلاو يمرلا نيب هقْرَق مث .هتركذ اميف حيرص وهو ةدحاولا
 َرَم امم ملع امل ٌفيعض - فاوطلا فالخب فرصلا لبقي ال يمرلا

 تارمجلا ىلإ ىمرف نيموي يمر هيلع ناك ولو ءلومحملا فاوط يف
 هسمأ نع عقوو .هأزجأ هسمأ نع اهيلإ يمري نأ لبق هموي نع اهلك
 ولف) .نتملا لوقل كلذ َدعُي الو يأ ءامهريغو ناخيشلا هركذ امك

 ررقت امبو .يمرلا سنج دصق هنأل افراص (هسفن نع عقو فلاخ

 ْنَم اهيناث يف قيرشتلا مايأ لوأ يمر هيلع ْنَم بانتسا ول هنأ ملعي
 لك دنع هسفن يمر مدقي نأ نيب بئانلا رّيخت ءهسفن نع اهلَّوأ ئمر
 . "هيف بينتسا ام لعف دق هنأل «هبينتسم يمر وأ ةرمج

 الم كسانم ىلإ يراسلا داشرإ» ىف ئكملا نيسح ةمالعلا لاق

 دنع زوجتو «ةردقلا دنع ىمرلا ىف ةباينلا زوجت ال :«يراقلا ىلع

 1 و :71١ ص «يوونلا مامولل حاضيإلا 2000(
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 نع وأ .هرمأ ريغب ولو ّيمرلا عيطتسي ال ضيرم نع ىمر ولف ؛ رذعلا

 .هيلع ىمغملا فالخب زوجي ال هرمأ ريغب ضيرملا

 اذإ :نسحلا نب دمحم نعف .هقالطإ ىلع سيل ضيرملا مث

 . هيلع ءيش الو هنع ىمر اًسلاج يلصي ثيحب ضيرملا ناك

 زاج هريغ نع ىرخألاو ةيينفن نع امهادحإ نيتاصحب ىمر ولو

 نع اهيمري مث ءالوأ هسفن نع ةعبسلا يمري نأ يغبني هنإف ؛هركيو

 .اًصخلم ىهتنا .ةباين هريغ

 :(كسانلا ةينغ» ىف نكملا :انن نويض هرب ةققاعلا لاقو

 وأ «هرمأب ضيرم نع ىمر ولف ءرذعلا دنع يمرلا يف ةباينلا زوجتو

 الو ءزاج نونجم وأ هوتعم وأ يبص وأ هرمأ ريغب ولو هيلع ّىمغم

 .تقولا ىف رذعلا لاز ذإ ىمرلا داعي

 امهادحإ .ةدحاو لعب ةدحاو يأ «نيتاصحب ىمر ولو :لاق

 ةعيبسلا ّيمري نأ ىلوألاو . هركيو زاج هريغ نع ىرخألاو هسفن نع

 مايألا يف امأو .رحنلا موي يف اذهو فريغ نع مث هسفن نع الوأ

 الثل هريغ نع مث هسفن نع ثالثلا رامجلا يمري نأ ىلوألاف ةثالثلا

 .ةالاوملا هتومت

 ماحزلا فوخو ءرذع ريغب ةاريملا نع ةباينلا روجت الو :لاق

 اهسفنب مرت مل ولف «ةرورضلا مدعل ةباينلا زاوج يف ةأرملل رذعب سيل
 . اصخلم ىهتنا .ةيدفلا اهمزلت ماحزلا فوخل

 وك ىف توتا قا ةناينلا طرت يديك انجل يهده نناانأ
١> 



 .مدلا هنع طقسي ال نأ ريغ  ةيعفاشلا لثم  اًروذعم بينتسملا

 ميهاربإ نب نيسح خيشلا ةمالعلا لاق .حبذيو هنع يمري نم لكويف

 ىلع ردق اذإ ضيرملا ىلع بجي :«كسانملا حيضوت» هباتك يف
 يمري الو ءهسفن نع يمري نأ هلمحي نم دجوو اًلومحم يمرلا

 نإف ءاّيمر دعي ال كلذ نأل' ءهنع اهب يمريل هريغ فك يف ىصحلا

 .هنع يمري نم بينتسي نأ هيلع بجو ءالومحم كلذ نع زجع

 نأ لجأل هنع بئانلا يمر تقو ىرحتي نأ بانئتسا اذإ بحتسيو

 ءاعدلل فقي نأ بئانلل بحتسيو .ةدحاو ةريبكت ةاصح لكل رّبكي

 بونملل اًضيأ بحتسيو ؛حصألا ىلع هنع بوني نمع نيترمجلا دنع
 هنع طقسي الو .وعديف ءاعدلل بئانلا فوقو تقو ىرحتي نأ هنع

 ريغصلا فالخب .مثإلا طوقس ةبانتسالا ةدئافو .بئانلا يمرب مدلا

 يف يمزلاب بطاخملا نأل «هيلع مد ال هنإف يمرلا نسحي ال يذلا

 لبق حص نإف «كلذب بطاخملا وهف زجاعلا امأو .يلولا وه ةقيقحلا

 داعأ نإ مث «يمرلا داعأ «عبارلا مويلا نم بورغلاب لصاحلا تاوفلا

 نإف ءموي لك يف لاقي اذكو هيلع مد الف لوألا مويلا بورغ لبق

 بحتسيو .مد هيلعف الثم موي يناث يف وأ بورغلا دعب داعأ
 ئمر نإف ءهنع بان نمع مث هسفن نع الوأ يمري نأ هريغ نع يمري

 سكعلا وأ هنع بان نمع اهامر مث هسفن نع اًّلوأ اهمامتب ةرمج

 ريغ نم ثالثلا تارمجلا نيب عباتتلا وهو «بودنملا كَّرتو هأزجأ

 هأزجأ هنع بان نمع ةاصحو هسفن نع ةاصح ىمر ولو .ءيشب لصف

 افالخ «لصف ريغ نم تايصحلا عباتت وهو «بودنملا كرتو اًضيأ
 الو كلذ نم دتعي الو هريغ نعو هسفن نع ديعي هنإ لئاقلا يسباقلل

 ردك ىلإ :ةتاضعم هفيفت قع وب ول نفئاظلا للغة 1 لقتاو.:: انضيعن

 كرش نإ امأو ««ينانبلا» يف امك رثكأ وأ نود وأ هلثم رخآلا نعو
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 دحاو نع زجي مل ةدحاولا ةةاصحلا يف هنع بان نم نيبو هنيب

 ا بان نمو هسفن امهب دصق نيتاصحب ىمر ول اذكو ءامهنم

 : ةليانحلا دنع رذع ريغب ولو لفنلا جح يف يمرلا يف ةلاكولا زاوج

 رساج نب نمحرلا دبع نب هللا دبع خيشلا هيقفلا ةمالعلا ركذ
 :لاق ««مانألا ديفم» ىمسملا هباتك يف ةلبانحلا هيقف يميمتلا يدجنلا

 هل نوكيل بئانلا دي يف ىصحلا هوحنو ضيرملا عضي نأ بحتسيو

 كلذب ةباينلا لطبت مل ؛ «بينتسملا لع يمغأ ولو .«يمرلا يف لمع

 اميف اذهو .هيلع يمغأ مث جحلا يف هبانتسا ول امك ءهنع يمرلا هلف

 يمري نم بينتسي نأ هل زاج الفن ناك نإ امأ ءاضرف جحلا ناك اذإ

 لفنلا جح يف ةباينلا نأ باتكلا لوأ مدقت امل رذع ريغل ولو هنع

 .ملعأ هللاو «لفغت الو اذهل هبنتف ءهضعب يفو هلك يف رداقلل زوجت

 تيس نأ حيضلو :رخآ عضوم يف كلذ اًحضوم لاقو :تلق

 .ةرمع اذكو «ةقدصلاك ءهضعب يفو جحلا لفن يف زجاعلاو رداقلا
 نأ زاجف هسفنب همزلت ال ةجح اهنأل «ةيفتحلل اًقاقفو بهذملا اذهو

 رداق هنأل ءحصي ال :ةيعفاشلا تلاقو .بوضعملاك اهيف بينتسي

 نع ةياور وهو يوب رك اكبر دز ري تتاح ىلع
 نسخ نأ رومحأ نانا ةحربتو (ينغملا» يف لاقو .دمحأ مامإلا

 يف بينتسي نأ زاج هنأل ؛ عوطتلا يف ذ زاج جحلا لاعفأ هنع ممتي

 سأيي نأ الإ 6 جحلا يف ىف زوجي الو .هضعب يف زاجف .هتلمج

 ىهتنا .هلك جحلا يف امك هرّمُعلا عيمج يف هيلع ةردقلا نع

 )١( ص «.كسانملا حيضوت :١680 2 155.
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 لاوزلا لبق يمرلا مكح

 وهو سمشلا لاوزب لخدي ثالثلا رامجلا يمر تفو نأ ملعإ

 قيطا :هةيلغو.:ةيوىتفملاو:ةفاؤرعملا بمهاذملا عيمج يف دمتعملا

 ىف هللا همحر يراخبلا جرخأ دقف «عابتالا كلذ يف مهليلدو

 اذإف نيحتن انك :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع «(هحيحص)

 هللا :ىلض»:ىنلا تيار. نع هللا ىفر رباح. لاقو ::انمرز. نيفقلا هقلاز

 لاوز دعب كلذ دعب ىمرو رحنلا موي ىحض ةرمجلا يمري ملسو هيلع
 :نسمتلا

 وهو لاوزلا لبق يمرلا بهاذملا بابرأ نم ءاملعلا زوج نكل

 لكاشم لحيو ديدسو ديفم هنكل مهضعب رظن يف اًفميعض ناك نإو

 طوقس دعب اًصوصخ ليهستلاو ةمحرلل ةريثك اًباوبأ حتفيو ةميظع

 تومو لاوزلا دعب يمرلا دنع تارمجلا ةحاس يف جاجحلا نم تائم

 .ماحزلا ةدش نم مادقألا تحت مهرثكأ

 : ةيفنحلا بهذم

 قيرشتلا مايأ يف يمرلا نإ :«يراخبلا حرشا يف ينيعلا لاق

 فلاخور ةفقألا هيلع تقفتا دقو كلذك وهو لاوزلا كدعب هلحم

 ١١8



 هيف يمرلا زوجي :لاقف ءاهنم ثلاثلا مويلا يف هللا همحر ةفينح قبأ

 لبق يناثلا وأ لوألا مويلا يف ئمر نإ :لاقو ءاناسحتسا لاوزلا لبق
 يف زوجي :سواطو ءاطع لاقو «هيزجي ثلاثلا يفو ء.داعأ لاوزلا
 يراخبلا خيدص رش يراقلا دع نق اذك)“ فا .«لاوزلا لبق ةنالآلا
 .(86ص ١٠ج

 ءاطع لاقو :لاقف ةحفصلا سفن يف رخآ عضوم يف هركذو

 .لاوزلا لبق (ثالثلا مايألا يف يمرلا يأ) اهيف هيزجي :سواطو

 يف ثالثلا رامجلا يمر تقو :يراقلا يلع الملا خيشلا لاق
 يمرلا زوجي الف «لاوزلا دعب رحنلا مايأ نم ثلاثلاو يناثلا مويلا

 يور امل لاوزلا لبق امهيف يمرلا زوجي :ليقو ءروهشملا يف هلبق
 هلبق ىمر نإف «لاوزلا دعب امهيف يمري نأ لضفألا نأ ةفينح يبأ نع

 رايتخا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هلعف نم يورملا لمحف زاج
 اهريغو «عئادبلا»و «يفاكلا»و «ىقتنملا» بحاص هركذ امك «لضفألا

 .(9١16١ص يراسلا داشرإ يف اذك)

 دنعو :(«هكسنم» ىف ينانكلا ةعامج نب نيدلا زع مامإلا لاق

 لاوز دعب الإ قيرشتلا مايأ نم موي يف يمرلا حصي ال هنأ ةثالثلا

 نم ثلاثلا مويلا يف يمرلا زوجي هللا همحر ةفينح وبأ نكل ءسمشلا
 .لاوزلا لبق هنازوجي ال نابحاصلاو .«ةهاركلا عم رجفلا عولط

 يمرلا زوجي هنأ ةفينح يبأ نع «ىقتنملا» يف ديهشلا مكاحلا ىورو

 زاوجب ينانيغرملا مزجو «لاوزلا لبق رشع يناثلاو رشع يداحلا يف
 ىكحو .هيف رفنلا دارأ نمل لاوزلا لبق رشع يناثلا مويلا يف يمرلا

 ةياده يف اذك) .ها .ةفينح يأ نع ةياور كلذ هريغو يباجيبسإلا

 .(١١5١ص ءا"ج ةعامج نبال كلاسلا
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 :لوقلا اذه ىلع اًقلعم رتع نيدلا رون روتكدلا ةمالعلا لاق

 مويلا يمر كرتب فيفختلا عرش امل هنأ وه ةفيئنح يبأ لوق هجو

 لبق هميدقتب صيخرتلا زوجي نألف ءاّسأر قيرشتلا مايأ نم ثلاثلا

 مويلا يف يمرلا زاوجب هلوق ىلع اقلعم اًضيأ لاقو .ىلوأ لاوزلا
 سواطو ءاطع بهذمو :لاق «لاوزلا لبق رشع يناثلاو رشع يداحلا

 دعب يمرلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لعف اولعجو ةئثالثلا مايألا يف

 رحنلا موي ىلع سايقلاب اولدتساو «لضفألا رايتخا نم امهيف لاوزلا

 . يمر مايأ لكلا نأل

 نيمويلا نيذه يف عورشملا نأب كلذ نيرخأتملا ضعب هجوو

 داشرإ رظنا) .هقييضت ال هتقو عيسوت بجوف ثالثلا رامجلا يمر
 نكل .(018/ :عورفلاو ء١15و ١68 :بابللا حرش ليذب يراسلا

 .نيبهذملا يف ةياورلا رهاظ هتفلاخمل رذعل الإ لكشم اذهب لمعلا

 .ها .هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لعف ةفلاخمو

 ذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لعفل ةفلاخم اذه دعي الو : تلق

 هتيمستف ءاًضيأ حيرصتلاب لعفلا نع يهن الو .حيرصتلاب هيف مازلإ ال

 قيرشتلا ةرمج يمر زوجي ال :هللا همحر يوونلا مامإلا لاق

 كلامو ءاطعو نسحلاو رمع نبا لاق هبو سمشلا لاوز دعب الإ

 يبأ نعو رذنملا نباو دوادو دمحأو دمحمو فسوي وبأو يروثلاو

 لبق ثلاثلا مويلا يف زوجي قاحسإ لاق هبو (امهرهشأ) ناتياور ةفينح

 .نيلوألا نيمويلا يف زوجي الو لاوزلا

 28ج عومجملا يف اذك) ها .عيمجلا يف زوجي (ةيناثلاو)

 . 3587١( ص
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 ميدقت فالخب) ةفحتلا يف رجح نبا خيشلا هيقفلا ةمالعلا لاق

 يعفارلا مّرَجو . فنصملا هبّوص امك ١ عنتمم هنإف هلاوز ىلع موي يمر

 هنأ معزو «يونسألا هدمتعا نإو فيعض مامإلاك لاوزلا لبق هزاوجب

 يف رم ام ريظن رجفلا نم هزاوج يغبنيف هيلعو ؛اًبهذم فورعملا

 .(هلسغ

 دق (فنصملا هبّوص امك هلوقو) :ةيشاحلا يف يناورشلا لاقو

 دارمب سيل هلعلو «ىتآلا هلباقمب لمعلا زوجي ال هنأ ريبعتلا اذه ديفي

 حصألا لباقم ليبق نم وهف ةوق عون هل نأ يضتقي هنإف هدعب ام ةنيرقب

 .(178١ص «:5ج ةيشاحلاو ةفحتلا يف اذك) .حيحصلا ال

 هب نيذخآلاو لوقلا اذهل نيلقانلا نأ اذه نم دافتسيو :تلق
 ةرثكل ةوق عون هل نكل اًميعض ناك نإو وهف «نوريثك ةيعفاشلا نم
 . .ربدتف .هل نيلقانلاو نيذخآلا

 يشاشلا دمحأ نب دمحم ركب وبأ نيدلا فيس مامإلا لاق

 اًسكنم ىمر اذإ :ةفينح وبأ لاقو :«ءاملعلا ةيلح» هباتك يف لافقلا

 . اناسحتسا لاوزلا لبق ثلاثلا

 لوألا مويلا يف لاوزلا لبق يمرلا روجي هنأ :مكاحلا كؤورو

 :رهشأ لوألاو ءاضيأ ىناثلاو

 .مكاحلاب فورعملا دمحأ نب لهس وه مكاحلاو :قلعملا لاق

 .نيمرحلا مامإ ىلع مالكلا ملع أرقو ءنيسح يضاقلا ىلع هقفت
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 دعب الإ قيرشتلا مايأ يف يمري الو (لصف) :«ينغملا» يف لاق

 .يأرلا باحصأو قاحسإو يعفاشلاو يروثلاو كلام لاق هبو رمع

 يأرلا ل د نأ الإ نعي 0

 : سواط لاقو 0 كلذ يف ةمركع صخرو 00 5 نعو

 .(5/5ص جا ءينغملا يف اذك) . هلبق رفنيو لاوزلا لبق يمري

 زاوج ديفي وهف (هلثم دمحأ نعو) :هلوق دهاشلا لحمو :تلق

 .هللا همحر دمحأ مامإلا دنع لاوزلا لبق ىمرلا

 يي رصتخما» 0 هحرش ين يشكرزلا 000 لاق

 تي ل

 لاوزلا لبق رخآلا مويلا يف ىمر نإ (ةيناثلا ةياورلاو) :لاق مث

 .لاوزلا دعب الإ رفني الو هأزجأ

 «ةيلع ءىش ال لاوزلا لبق رقت نإ هنأ الإ ةيئاقلاك (قلاغلاو)

 ىلع يشكرزلا حرش يف اذك) .اًمد هيلع ري مل هنأك رفن مث لوألا

 .(5094و 77/8ص ءا"ج .ىيقرخلا رصتخم

8 3 

0 



 لاوزلا لبق ىنم نم رفذلا مكح

 كسنملا يف طسقتملا كلسملا» يف يراقلا يلع الم خيشلا لاق
 قيوشتلا مايأ نم يناثلا مويلا امأو : يفنحلا بهذملا يف «طسوتملا

 اذه يف رفني نأ دارأ ول نكل قيرشتلا مايأ نم لوألا مويلاك وهف

 ال امنإو لضفأ وهف هدعب ىمر نإو «لاوزلا لبق يمري نأ هل مويلا
 يبأ نع نسحلا ئور اذك ءرفنلا ديري ال نمل لاوزلا لبق زوجي

+ © 

 .هأ .ةقفيلح

 هلقن امك «راصبألا ءايض» يف لبنس رهاط ةمالعلا خيشلا لاقو
 ةياورلا رهاظ ىف :هلوقب «طيحملا» ىف زرتحاو «يراسلا داشرإ) ىف

 مويلا يف رفنلا دارأ ول هنأ مامإلا نع «ىقتنملا» يف مكاحلا هركذ امع
 نم ريثكو (طوسبملا» ىف اذك .ءىمري نأ هل زاج لاوزلا لبق ثلاثلا

 .«يواحطلا حرشا يف اذك 520 يبأ نع ةياور يهو تاربتعملا

 رهظيو .ةمحزلا نم ةمحر هيفو مويلا سانلا لمع ةياورلا هذه ىلعو
 رجفلا عولط نم نيتياورلا نم لك ىلع لاوزلا لبق امب دارملا نأ
 .ها .هلبق يذلا مويلا يمر تقو جورخلو ءراهنلا لوأ هنأل

 ةامسملا كرادملا يشاوح يف قحلا دبع خيشلا ةمالعلا لاقو

 كسنملا ىلع رينملا ءوضلا» ىف ةميظع ةدئاف :هصن ام «ليلكؤإلاب»

 هذا لفات نيج نو يعم ندنلا :لامعت ىلع نبأ ةماعلا ةنيطسلا
 مامإلا نأ («ىقتنملا» ف مكاحلا ركذو 0-10 يراصنألا يفنحلا
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 يناثلا مويلا يف يمري نأ لضفألا نإ :لوقي هنع هللا يضر ةفينح ابأ

 ةرمج يف رحنلا مويب اًرابتعا زاج هلبق ىمر نإف «لاوزلا دعب ثلاثلاو
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل لضفأ لاوزلا دعب نأ الإ «ةبقعلا

 .ةيولوألاو ةيلضفألا ىلع لومحم كلذ نإف كلذك لعف

 يمر نيمويلا نيذه يف عورشملا نإ :لاقف يسلبارطلا للعو

 يناثلا امأو :هترابعو «ةريهظلا» بحاص هراتخا رفنلا مويب صوصخم

 ءانيب ام ىلع قيرشتلا مايأ نم لوألا مويلاك وهف قيرشتلا مايأ نم
 ال امنإو «ءلاوزلا لبق يمري نأ هل مويلا اذه يف رفني نأ دارأ ولو

 نم ريثك لوقلا اذه راتخاو ءرفنلا ديري ال نمل لاوزلا لبق زوجي

 لوألا رفنلا زاوج تقو نإ :اولاقف لوألا رفنلا باب يف خياشملا

 ىلع ىتأتي امنإ اذهو :«قيمعلا رحبلا» يف لاق ءهنم رجفلا عولطب

 هب لمعي راتخم لوق وهف نسحلا لوقل مهنم رايتخا وهف نسحلا ةياور
 معز ىتح ةيعفاشلا ضعب مزج هبو سانلا لمع هيلعو بير الب
 .ها ١5١. ةحفص ىناثلا ءزجلا نم اهيف اذك .بهذملا هنأ يونسإلا

 .(١5١ص .يراقلا ىلع الملا كسانم ىلإ يراسلا داشرإ ىف اذك)

 جاحلل حلاصلا فلسلا نم ءاملعلا صخر دق هنأ : لصاحلاو

 (لوألا رفنلا موي وهو) قيرشتلا مايأ نم يناثلا مويلا يف يمري نأ

 مويلا رجف عولط نم كلذ أدبيو .لاوزلا لبق رفنيو «لاوزلا لبق

 رابك نم ريثك اًضيأ يتفي هبو سانلا نم ريثك لمع هيلعو ءروكذملا

 وكنلب دمحم خيشلاو ءبجر يركب خيشلا انخيش لثم ةيفنحلا ءاهقف
 خيشلا يفنحلا هيقفلا همعو ء«دارملا يلع دمحم خيشلاو ءبلح يتفم

 مهريغو .ه١٠8١ ةنس ىفوتملا دارملا ميلس دمحم خيشلا نب دمحأ
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 اًريخ هللا مهازج ةيعفاشلا ءاهقف نم ريثكو فانحألا ءاهقف رابك نم
 :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم اقالطناو ءجحلا صخر ىلع ءانب
 لوألا مويلا يف يمرلا زاوجب مهضعب ىتفأ امك .«جرح الو لعفا»
 اذكو «لاوزلا لبق (ىنمب يناثلا مويلا)» وهو اًضيأ قيرشتلا مايأ نم

 يف لخاد كلذو ىنم مايأ رخآ وهو قيرشتلا مايأ نم ثلاثلا مويلا
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 ةكم ىلإ ةضافإلا
 كسانملا لمع ةبقبو

 يف لضفألاو ءرحنلا ةليل فصنب ةضافإلا فاوط تقو لخدي

 نم قيرشتلا مايأ ىلإ هريخأت هركيو ءرحنلا موي يف نوكي نأ اهتقو

 هجورخو «ةهارك دشأ قيرشتلا مايأ دعب ام ىلإ هريخأتو .رذع ريغ

 .ةهارك دشأ فاوط الب ةكم نم

 «سمشلا لاوز لبق رحنلا موي فاوطلا اذه لعفي نأ لضفألاو

 امهنع هللا يضر رمع نبا نع «ملسم حيحصا يفو .ةوحض نوكيو

 ىلصف عجر مث رحنلا موي ضافأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 . ملعأ هللاو «ىنمب رهظلا

 نأ بجو .مودقلا فاوط دعب ىَعَّس نكي مل نإف .«فاط اذإو

 مل ىَعَس ناك نإو .نكر يعسلا ْنِإف ؛ةضافإلا فاوط دعب ىعسي

 .هتداعإ هركت لب «هدعُي

 مويلا رخآب فانحألا دنع هتقو رخآ ةضافإلا فاوط (ةدئاف)

 همزل هرخأ نإف ءديعلا مايأ نم ثلاثلا وأ ءقيرشتلا مايأ نم يناثلا

 . مدلا
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 جحلا يف ةالصلا

 ءرصعلاو رهظلا رصقيو عمجي هنإف ةفرع موي يف امأ - ١

 110 ل ل فيلا ريشقلاو

 .اًرصقو اعمج ةفلدزمب ءاشعلاو برغملا ىلصي - ؟

 َ متي الو اهب ماقا د مب مايا عوج ىف هداعلا صل 07 ل ا ء 0 ِ

 يف ةفلدزم لهأ الو ةفرع يف ةفرع لهأ ريغل ةبسنلاب اذه لك

 لاق نكل ءَنوَّمَتُي لب نورصُفَي الف ىنم يف ىنم لهأ الو ةفلدزم
 موي  ةفرع لهأ نإ :«ريبكلا حرشلا» ىلع «هتيشاح» يف يقوسدلا
 . ””ةنس عمجلا نأل ءنورصقي الو طقف نوعمجي - ةفرع

 دباع دمحم هئباو ىكلاملا نيسح خيشلا اذه لثم ركذو :تلق

 اني در تو ةقرعب كف لهآ ىليصي» كالا وض ؟*!؟كيبانملا 3: ىف
 ىلإ اوعجري ىتح ةالصلا نورصقي نيتعكر نيتعكر  امهب اوماقأ
 .ها .ةكم

 )١( ينابرلا بلاطلا ةيافك 40١/١.

 .405و١/١55 ينابرلا بلاطلا ةيافك (؟)

 .54/7 ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح (؟)
 .178:ص كسانلا ةياده عم كسانملا حيضوت (:)
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 يف رصقي نأ هريغو يكم جاح لكل نسي :خيشلا لاق ايضا

 ' ياا ف نها ضيفو ةطملا هيفا لصألا

 مهؤانثتسا مث رفسلل ال ةنسلل اذه رصقلا نأب مهلوقو :تلق

 نإ هنأل «لكشُم ةفلدزم يف ةفلدزمو ىنم يف رصقلا نم ىنم لهأ

 ةفاسملاف رفسلا ناك نإو ءاهيف كرتشي لكلاف كسنلا ىه ةلعلا تناك

 نأ حلضي انم '"نسنحلا يبأ حرش يف تيأر مث ءرصق ةفاسمب تسيل

 طباضلاو ءنوُمِييف ةفرع لهأ امأ :لاق ؛هتلكشتسا امل اًباوج نوكي

 .هاوس اميف نورصقيو هيف نومتي ناكم لك لهأ نأ

 خيش - يروفنراهسلا ايركز دمحم خيشلا ةمالعلا باجأو

 رصقلا نإ :لاقف ديحج باوجب «عادولا ةجح) هباتك ىف 5 ثيدحلا

 .ةيكلاملا نم ريثك لوقي امك «كسنلل ال رفسلل كلام مامإلا دنع

 اهنكلو رهظ يه امنإ ةفرع موي ةالصلا) :«أطوملا» ىف امب لدتساو

 ةفرع ىلإ ىنم ىلإ ةكم نم باهذلا دع هنأكف .(رفسلا لجأل ترصق

 رادقمب ددحتي ال كلام دنع رفسلا نأب اذه لبق حرص دقو .”ها

 . ملعأ هللاو .ةعجارملا كا جاتحي وهو «لايمألاو مايألا نم

 . ارصق ىنمبو ءاعمجو اًرصق ةفلدزمو ةفرعب ةالصلا نأ : لصاحلا

 )١( كسانلا ةياده ص:١105.
 ) )6ينابرلا بلاطلا ةيافك ١/54594.

 )*( ص عادولا ةجح :٠١١.
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 : ةيعفاشلا بهذم

 يف حصألا ىلع رفسلل اًرصقو اًعمج نايلصت رصعلاو رهظلا نأ
 اًرفاسم ناك اذإف .'”ةفلدزم يف اًعمج ءاشعلاو برغملاو «''”ةفرع
 . كسنلل ال رفسلل رصقلاف ءرفسلل رصقي هنإف

 اهيف عمج ال ةفلدزمو ةفرع يف ةالصلا نأ مهدنع لصاحلاو
 .ةالصلا هيف رصقت اًرفس رفاسملل الإ رصق الو

 : ةليانحلا بهذم

 زاج نإ اًعمج رصعلاو رهظلا يلصي :هحرشو «عانقإلا» يف لاق
 مالك رهاظو :«فاصنإلا» يف لاق .رصق رفس رفاسملاك عمجلا هل

 مهل زوجي ال مهلوح نمو ةكم لهأ نأ  قفوملا ينعي - فنصملا
 نم حيحصلا ىلع ةفلدزمب الو ىنمب الو ةفرعب عمجلا الو رصقلا
 هريغو «بعوتسملا» يف هب مزجو باحصألا رثكأ هيلعو «بهذملا
 «قئافلا» يف همدقو ءرثكألا هراتخا :لاقو .«عورفلا» يف همذقو
 نبا خيشلا ّنكل ءانباحصأ روهمج دنع رصقي الو عمجي ال :لاقو

 ءرصقلاو عمجلاب لوقلا حجر «مانألا ديفم» هباتك يف يلبنحلا رساج
 الو عمجي ال مسق :ماسقأ ةثالث اذه اننمز يف سانلا :؟«هيبنت» :لاقف

 مسقو «نهيف رصقي الو عمجي مسقو «ىنمو ةفلدزمو ةفرع يف رصقي
 مسقلا اذهو -: ىدهت عمجي الو رصقيو ةفلدزمو ةفرعب رصقيو عمجي

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنس نم ليلدلا هعم يذلا وه ثلاثلا
 . ")ها .ملعأ هللاو ءرمعو ركب يبأ نيّدِشارلا نيتفيلخلاو

 )١( ص حاضيإلا :١08"7.

 ) )0.778:ص حاضيإلا

 مانألا ديفم (؟) ١19/7.
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 : فانحألا بهذم

 رصقي الف كلذلو ءرفسلل رصقلاو كسنلل ةفرع موي عمجلا نأ

 نأ طرتشاو 7 لا ةفاسم ءافتنال تافرعو ىنمب ةالصلا ةكم لهأ

 . مظعألا مامإلا عم طرتشي الو

 الب طقف اًعمج ةفلدزمو ةفرع ىف ةالصلا نأ هدنع لصاحلاف

 . 7” همنج الو رصق الب ىنم يفو رصق
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 .155و :١١١ ص يراسلا داشرإو :٠١١« ص ايركز دمحم خيشلل عادولا ةجح )١(

 :١ ٠١. ص ىجفواقلل نيبلاطلا ةينغ )3
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 | ءاشعلاو برغملا ةالص ءادأ مكح
 ةضافإلا ةليل تافرع ضرأ يف

 .ءاشعلا تقو ىلإ برغملا رخؤي نأ تافرع نم عفادلل ةنسلا

 يف ةفلدزملا يف امهنيب عمجي مث «عمجلا ةينب ريخأتلا اذه نوكيو

 هنأ ةفئاطو ةفينح يبأ بهذم نكل ءهيلع عمجم اذهو ءءاشعلا تقو

 .مهريغو ىنمو ةفلدزملاو ةكم لهأل زوجيو .كسنلا ببسب عمجي
 الإ زوجي الف ءرفسلا ببسب عمج هنأ انباحصأ دنع حيحصلاو
 .ناتدصاق ناتلحرم وهو ءرصقلا ةفاسم هب غلبي اًرفس رفاسمل
 ناك نإو رفس لك يف عمجلا زوجي هنأ فيعض لوق يعفاشللو
 لاق امك ءكّسْنلا ببسب عمجلا اذه :انباحصأ ضعب لاقو ءاّريصق
 تقو يف امهنيب عمج ولو :انباحصأ لاق .ملعأ هللاو «ةفينح وب

 ىلص وأ رخآ عضوم يف وأ قيرطلا يف وأ تافرع ضرأ يف برغملا
 اذه .لضفألا فالخ هنكل .ءكلذ عيمج زاج اهتقو يف ةدحاو لك

 وبأو يعازوألا هلاقو نيعباتلاو ةباحصلا نم تاعامج لاق هبو انبهذم

 نم هريغو ةفينح وبأ لاقو .ثيدحلا باحصأ ءاهقفو بهشأو فسوي
 لاقو ءاهلبق زوجي الو ةفلدزملاب امهيلصي نأ طرتشي :نييفوكلا
 رذع هتبادب وأ هب نم الإ ةفلدزملا لبق امهيلصي نأ زوجي ال :كلام
 0 ل ا ناس هلو طوشي ةقلووملا اق اهيياصإر نأ هلق

 . 1 4 ملسم عيحص ىلع يوونلا حرش 000
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 كسنلا ىف ةبجاولا ءامدلا

 : ةعبرأ يهو

 وأ هناا نم ةعدج مدلاب دارملاو :ريدمتو فبيترت مد : لوألا

 .ةيحضألا ىف ةئزجُم ةرقب وأ ةنَدَب عبس وأ ءزعملا نم ةينث

 دنع ةثالث ؛مايأ ةرشع موص ىلإ لقتني ال هنأ بيترتلا ىنعمو

 .حبذلا نع زجعي ىتح هدلب ىلإ عجر اذإ ةعبسو جحلاب مارحإلا

 نم ددذع موص وأ ةأاش حبذب هرذف وشل نأ 0 3

 لودعلاو هميومتب عراشلا رَم 007 ١ رودعتو بيئرت مد : ىناثلا

 . ريدقتلا لباقم وهف .ةميقلا بسحب هريغل

 لعجو ءهردق عراشلا نأ يأ :ريدقتو رييخت مد :ثلاثلا

 .ةردقملا لاصخلا نيب رب اًريخم صخشلا

 . ليدعتلاو رييختلا ىنعم مدقتو : ليدعتو ريبخت مد : عبارلا

 ةةضابسأ ةعمت بجيف ريدقتلاو تيئرتلا مد وهو ؛لوألا امأف

 .٠ يهو

 2( ىنمب ةسفلا كرتو .ىمرلا كرتو .«تاوفلاو «نارّقلاو ةفتهكلا
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 ىشمي نأ وأ نرقف عتمتي نأ رذن نأب ؛رذنلا ةفلاخمو ء«عادولا

 .ببكرف

 راصحإلا : نيئيش يف بجي ليدعتلاو تيترتلا مد وهو : يناثلا

 للحتلا وأ «ةرمعلا للحت لبق اًدمع ءطولا وهو ؛دسفملا ءطولاو
 . جحلاب مارحإلا نم لوألا

 . ىهو تنابشأ ةينامث هل .ريدقتلاو رييختلا مد وهو :فلاثلا

 سبلو ءدحاو ناكم ىف رثكأف ةثالث رافظألا ملقو ءرعشلا ةلازإ
 عامجلا تامدقمو «بيطلاو .هجولاو نضارلا رعش نهدو .طيحملا

 «دسفملا عامجلا لعب ءطولاو «هيف ةيلف الو .مارحف ةوهشب رظنلا الإ

 .دسفم همدقتي مل نإو نيللحتلا نيب زيمملا نم عامجلاو

 يف ةروكذم اهبابساو ءامدلا هذه ليصفعتو .ةرجشلا عطقو

 . تالّوطملا

 مرحي نأ دارأ اذإ هنأ ريغ هيلع مد ال نراقلا يكملا (ةدئاف)
 ةفرعل هجورخب ىفتكا نإف لحلا ىندأ ىلإ جرخي نأ هيلعف ءنارِقلاب

 .ةكم نم همارحإ راوج ححص «حاضيولا) يفو 0 ىفك م 5 5 : ) ةه
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 )١( نيناوقلاو .«كسانلا ةياده رظنا ١76.
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 لييبلا ماَيّصلا ةّيفيك
 2 ص 7

 عنمتل ذلا يده نع

 .عجر اذإ ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث موص :ةيكلاملا دنع

 وهو نماثلاو عباسلاو سداسلا موي نم جحلاب مرحي نأب نوكي

 نإف ءعجر وأ ةكمب ماقأ ءاوس مايأ ةعبس موصي جحلا دعبو ءمئاص

 «عباتتلا ةعبسلا يف بحتسيو ءحصت مل جحلا لبق ةعبسلا مّدق

 .ثلاثلا مامت لبق رسيأ نإ يدهلا ىلإ موصلا نم عوجرلا بحتسيو

 ء:هوركم ىنم مايأ ىلإ رذع ريغل اهضعب وأ مايألا ةثالثلا ريخأتو

 اهرُخأو اهمصي مل نإف يده هل سيل نمل قيرشتلا مايأ موص زوجيو

 .2''"ال مأ اهَّلَصَو ءاوس اهلك اهماص

 طرتشي الف ةقرفتم مايألا تناك ولو موصلا زوجي :ةيفنحلا لاقو

 هنأ لضفألاو ءجحلا رهشأ تقو ةثالثلا مايألا مايص تقوو ءاهعباتت

 مامت دعب ةعبسلا مايألا موصي نأ هلو «مويب ةيورتلا موي لبق موصي

 موص زاجو «قيرشتلا مايأ ريغ يف نكل ءاش ناكم يأ يف جحلا

 .''"جحلا لامعأ يف عورشلا لبق مايألا ةثالثل

 .جحلاب مارحإلا دعب ةثالثلا مايألا موص تقو :ةيعفاشلا لاقو

 .كسانلا ةياده نم ًارصتخم ىهتنا )١(

 .يمالسإلا هقفلا نم ًارصتخم ىهتنا (؟)

 ١



 ةدابع موصلا نأ ءمدلا فاالخب مارحإلا ىلع اهميدقت زوجي الف

 هبشأف ةيلام ةدابع مدلاو «ةالصلاك اهتقو ىلع اهميدقت زوجي الف ةيندب

 نأ همزليو .ةعبسلا اذكو ةئالغلا موص عباتت بدلئيو :اولاقو ءةاكزلا

 مايأو رحنلا موي - مايأ ةعبرأ ردقب ةعبسلا نيبو اهنيب اهئاضق يف قرفي

 يف امك ةبلاغلا ةداعلا ىلع هلهأ ىلإ ريسلا ناكمإ ردقبو  قيرشتلا

 ةيقبلاب لتعي الو ةئالثلا تلصح ةعباتتم مايأ ةرشع ماص ولف ءعادألا

 .''”قيرفتلا مدعل

 مدقيف ءةفرع موي ةثالثلا رخآ نوكي نأ لضفألا :ةلبانحلا لاقو

 مويلا نوكيف نماثلا مويلا وه يذلا ةيورتلا موي لبق جحلاب مارحإلا

 موص ميدقت زوجي الو .ةرمعلا مارحإ يف اهموصي نأو ةرمعلاب

 هيلع بجو ةفرع موي لبق اهمصي مل نإف .ةرمعلا مارحإ لبق ةئالثلا

 الو عوطت نع اهمايص زوجي ال يتلا يهو قيرشتلا مايأ موصي نأ

 عجر اذإ اهموصيف ةعبسلا امأ .نارقلاو عتمتلا مد نع الإ بجاو نع

 كلذ دعب ماص اهلبق الو ىنم مايأ يف ةثالثلا مصي مل نإف .هلهأ ىلإ

 نم اًبجاو هريخأتل مد هيلعو بجاولل اًكاردتسا ةلماك مايأ ةرشع

 ."”هتقو نع جحلا كسانم
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 .حاضيإلا نم ًارصتخم ىهتنا )١(

 . رساجلا كسانم نم ًارصتخم ىهتنا (؟)

 ١



 ةديفم ةصالخ

 ةيكلاملا دنع مدب ربجت يتلا جحلا تابجاو نع

 اهيلع قفتملا مدلاب ربجت يتلا جحلا تابجاو نأ ملعا
 لهأ قفتا رشع انثا اهنم ؛ةلصخ نوعبرأو نانثا اهيف فلتخملاو
 روهشملاو اهيف فلّتخا رشَع ةعبرأو ءاهيف مدلا موزل ىلع بهذملا
 مدع روهشملا نكل ءاّضيأ اهيف فلتخا رشع ةتسو ؛مدلا موزل
 . موزللا

 تاقيملا ةزواجم دعب مارحإلا :اهنم لوألاف :رشع انثالا اهأ

 عجر اذإ امأو «تاقيملا ىلإ مارحإلا دعب عجري مل اذإ كسنلا ديرمل
 ناك املو .يناثلا مسقلا يف يتأيس امك روهشملا ىلع يدهلا همزليف
 لوأ نم ةيبلتلا كرت :يناثلاو .كلذب دّيُق هيلع قفتملا يف انه مالكلا
 نع دعبي ىتح فاوطلا يتعكر كرت :ثلاثلاو .هرخآ ىلإ مارحإلا
 دعي ملو .امهلعفو ًاضوتف امهلعف لبق هّؤووضو ضقتنا نم هنمو .ةكم

 .امهكرت ةلزنمب كلذ نإف ةكم نع دعب ىتح الهج وأ اًنايسن فاوطلا
 مايأ يضمت ىتح اهنم ةأصح وأ اهلك رامجلا يمر كرت : عبارلا

 يلايل نم رثكأف ةلماك ةليل ىنمب تيبملا كرت :سماخلا .يمرلا
 «ةبيرف قةناك ولو .هدلبل عجري ىتح قالحلا كرت : سداسلاو . يمرلا

 مّرحملا لوخدب لوطلا ديقي الو .لوطي وأ ءرخآ اكسن لخدي وأ
 يف هقلج لوطلاب دارملا نأ ةنودملا نم مهفي امبرو ةضافإلا فاوطك

١5 



 مسقلا يف يتأيس نكل ؛يتيخربشلا نم دافتسي امك ىنم مايأ ريغ
 الو ءمدلا موزل مدع روهشملاف يمرلا مايأ نع هرخأ ول هنأ ثلاثلا

 امه وأ يعسلا وأ ةضافإلا فاوط ريخأت :عباسلاو .اًلوط كلذ دعي

 .فاوطلا يف دوسألا رجحلاب ةءادبلا كرت :نماثلاو .مرحملا لإ اًعم

 عيمج بعوتسا هنأ عوضوملاو .دعابتو ةكم نم جرخ ىتح هدعي ملو
 .يتأيس امك برغملا ىصقأ نم ولو هل عجر الإو اعبس تيبلا

 اهنم جرخي مل هنكلو «بورغلا لبق ةفرع نم جورخلا ةين :عساتلاو

 نع دعبلا دصق لب كلذ هتين نكت مل اذإ امأ ءسمشلا تباغ ىتح

 :رشاعلاو .هيلع ءيش الف سمشلا تباغ ىتح جرخي ملو ماحزلا

 دعب ىتح هدواعي ملو «ليوطلا نمزلاب يعسلاو فاوطلا نيب قيرفتلا
 ملو «بجاو ريغ فاوط دعب يعسلا عاقيإ :رشع يداحلاو .ةكم نع

 اعوطت فاطو ةكم نم مرحأ نم هنمو ءةكم نع دعب ىتح هدواعي

 نع دعب ىتح ةفرع نم هعوجر دعب هدواعي ملو هجورخ لبق ىعسو

 نمزلاب يعسلاو فاوطلا ءازجأ نيب قيرفتلا :رشع يناثلاو .ةكم

 .دعابت ىتح هدواعي ملو ليوطلا

 ةزواجم دعب مارحإلا :اهلم لوألاف : رشع ةعيرألا امأو

 : يناثلاو .تاقيملا ىلإ مارحإلا دعب عجر اذإ كسنلا ديرمل تاقيملا

 :ثلاثلاو .هبراق امو مويك لوطي ىتتح مارحإلا لوأ نم ةيبلتلا كرت

 .ةفرع ىلإ جرخي ىتح نايسن الو رذع ريغ نم مودقلا فاوط كرت

 ةكم لخدي نأ لبق تاقيملا نم همارحإ دعب ةفرع ىلإ ىضمي نأ هنمو

 .اعم امهكرت : سماخلا .هذعب ىعسلا كك : عبارلا .كلذ ناكمإ عم

 : عباسلاو .هذعي ملو هيلع رداقلل فاوطلا يف يشملا كر :.نسدانسلا

 كرت :عساتلاو .اًعم امهيف هكرت :نماثلاو .اًضيأ يعسلا يف هكرت
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 ئتأ نأك رذعل هكرت نإف رذع ريغل لاوزلا دعب اًراهن ةفرعب فوقولا
 ةرمج ريخأت :رشاعلاو .يتأيس امك هيلع ءيش الف بورغلا دعب ةفرعل
 ىنمب تيبملا كرت :رشع يداحلاو .ليللا ىلإ ةاصح وأ رامجلا نم

 ةلبلا ةفل دوم وزنلا كرت: + ريتع ىتاقلاو: «يمزلا ىلاخلا نما ةلجل رخ
 :رشع عبارلاو .يمرلا ىلع ةضافإلا ميدقت : يشع كثلاكلاو :ىوجنلا

 كلذ دعي ملو رجحلا وأ ةبعكلا يف بجاولا فاوطلا يتعكر عاقيإ

 .ةكم نع دعب ىتح

 ديري نمل تاقيملا نع مارحإلا كرت :لوألاف :رشع ةتسلا امأو
 ةفرع نبا هيلع ىشم ام فالخ ىلع اذهو .؛كسن ريغب ةكحم لوخد

 ظفللا ةفلاخم :يناثلاو .مدقت امك كسنلا دصقك ةكم دصق نأ نم
 جرخي ىتح ائايسن مودقلا فاوط كرت :ثلاثلاو .مارحإلا يف ةينلا
 كرتك اًعم امهكرتو كلذك هدعب يعسلا كرت :عبارلاو .ةفرعل
 هَذِعُي ملو ماحز ريغل فئاقسلا يف فاوطلا :سماخلاو .امهدحأ
 «سجن بوثب فاوطلا يتعكر ةالص :سداسلاو .هدلبل عجر ىتح

 مرحلا نم ةرمعلاب مارحإلا :عباسلاو .هدلبل عجر ىتح ركذي ملو
 تيبملا كرت :نماثلاو .يسنوتلا ةعامج نبا نع يلداتلا هلقن ام ىلع

 ِكْحَي ملو يبرعلا نبا نع يلداتلا هلقن ام ىلع ةفرع موي ةليل ىنمب
 مايأ جرخت ىتح قلحلا ريخأت :عساتلاو .افالخ مدلا طوقس يف هّريغ
 يداحلاو .يمرلا مايأ جرخت ىتح ةضافإلا ريخأت :رشاعلاو .يمرلا
 اًفالخ بجاحلا نبا هلاق ام ىلع يمرلا ىلع رحنلا ميدقت :رشع
 ميدقت :رشع يناثلاو .اقافتا كلذ يف ءيش ال :لاق ثيح ضايعل

 اًقالخ .ءنوشجاملا نبا نع يجابلا هلقن ام ىلع رحنلا ىلع قلحلا
 :ةيدفلا كلذ يف نأ نم يرزاملاو يمخللا هنع هلقن امل
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 بّبْحلا كرت :رَّشَع عبارلاو .فاوطلا يف لمرلا كرت :رَشَع ثلاثلاو

 .ةفرع موي رصعلا نم رهظلا قيرفت :رشع سماخلاو .يعسلا يف

 ةفرع نم جرخو عفد مث لاوزلا دعب ةفرعب فقو نم :رَّشَع سداسلا

 دنع ريخألا اذه يف مدلا نأ الإ ءاليل فقوف عجر مث بورغلا لبق

 .''حيضوتب «باطحلا كسنم» يف اذك .ٌبابحتسا هب لئاقلا
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 مارحإلا يف عامجلا

 ءربكألاو رغصألا ؛نيّلّلحتلا لبق عقو اذإ عامجلاب جحلا دسفي
 ءرحنلا موي يضمو فاوطلاو يمرلا لبقو فوقولا دعب عقو اذإو
 .مامتإو ءاضقو يده هيلعو مارحإلا دسفي

 : ةيكلاملا بهذم

 .ةبقعلا ةرمج يمر وه :رغصألا للحتلا

 0 . ىعسلاو فاوطلا :ربكألا للحتلا
 ال هنإف ءامهدارفأ ضعب لعف 37 وأ امهنيب ءطولا عقو نإف

 هيلع بجي ةراتو ةرمعو يده هيلع بجي ةرات نكل .ءجحلا دسفي

 فاوطلا لبق كلذ عوقو يفف ةرمعلاو يدهلا بوجو امأف ءطقف يده
 : اميف كلذو «ىل رهظ امك امهنيب وأ يعسلاو

 .ةضافإلا فاوط لبقو ةبقعلا 500 ئطو اذإ - ١
 موي يضم دعب نكل فاوطلا لبقو يمرلا لبق ئطو اذإ - ؟

 يكفلا
 ) .هيتعكر لبقو فاوطلاو يمرلا دعب ئطو اذإ - "
 لبق نكل هيتعكر دعبو فاوطلاو يمرلا دعب ئطو اذإ -

 ْ ..ىنبنلا
 ببسلاو «ةرمعلاو يدهلا اهيف هيلع بجي «عبرألا روصلا هذهف

 ملو ءامهيف للخ ال يعسو فاوطب يتأي ال هنأ ةرمعلا بوجو يف
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 رحنلا موي جرخ امل هنأل جحلا داسفب ةيناثلا ةروصلا يف مكحن

 هتقو نع هجورخل ءاضقلاك فاوطلا راصو ءاضق ةبقعلا ةرمج تراص

 .اعرش هل ردقملا بودنملا

 فاوطلا مامت دعب كلذ عوقو يفف .ءطقف يدهلا بوجو امأو

 : اميف كلذو «يل رهظ امك ءيعسلاو

 يمر لبق نكل .يعسلاو هيتعكرو فاوطلا دعب ئبطو اذإ ١

 .ةبقعلا ةرمج

 خنكل .ةرمجلاو يعسلاو هيتعكرو فاوطلا دعب عئطو اذإ ١

 .قادبلا لذ
 فاوطلا ةمالسل نيتروصلا نيتاه يف ةرمعلاب بلاطي ملو

 م لا

 : ةيفنحلا بهذم

 . جحلل ديبفملا عامجلا طئارش

 امي رشاب ولف ربدلا وأ لبقلا يف عامجلا نوكي نأ : لوألا

 .دسفي مل لزنأو امهنود

 .دسفي مل هدعب ناك نإف «ةفرعب فوقولا لبق نوكي نأ :يناثلا

 . يمدآلا يف نوكي نأ :ثلاثلا

 فاط امدعب وأ «ءفاوطلاو قلحلا لبقو فوقولا دعب عماج اذإف

 امأ .ةندب هيلعو هجح دسفي مل قلحلا لبق نكل ءطاوشأ ةثالث هنم

 هنلب مهضعب ركذو «ةاش هيلعف فاوطلا لبقو قلحلا دعب عماج اذإ

 )١( كسانلا ةياده هتيشاحو كسانملا حيضوت ص:١ل.
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 هنوك نيب ليصفت ريغ نم فوقولا دعب ةندبلا موزل قالطإ ىلع ءانب
 0 وأ قلحلا لبق

 لعفب امهنم لوألا لصحي ناللحت جحلل :اولاقف ةيعفاشلا امأ
 وأ قلحلا )١( .ةبقعلا ةرمج يمر )١( :يهو ةثالث نم نينثا

 . يعسلاب عوبتملا ةضافإلا فاوط () .ريصقتلا

 للحتلا لصحي نينا لعف دعب ةثالثلا نم تلاثلا لعفبو

 ةلندب هب بجيو «لوأألا للحتلا لبق عامجلاب جحلا كيسفيف .ىناثلا

 . لباق نم ءاضقلاو همامتإ عم هدساف يف يضملاو

 رييختو ريدقت مد هب بجيف نيللحتلا نيب عامجلا عفو اذإ امأو

 .حجحلا هب دسفي الو

 عم فاوط «قلح .يمر :ةثالث نم نينثاب :لوألا للحتلا

 .ةثالثلا نم ثلاثلاب : ىناثلا للحتلا

 دسف دقف فوقولا دعب ولو لوألا للحتلا لبق عماج نمف
 يده هيلعف يناثلا للحتلا لبقو لوألا للحتلا دعب عماج نإو ءهجح
 يعسلاو فاوطلاو قلحلا لذعب نكلو يمرلا لبق عئىطو اذإو «ةرمعو

 .ةرمعو يده

 .هللا همحر يدنسلا خيشلل 77: ص كسانلا عفنو كسانملا عمج )١(
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 هيج

 ةيحضألا
 اهمكحو اهلضف

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 اهنإو ءمد ةقاره نم هللا ىلإ بحأ المع رحنلا موي مدآ نبا لمع ام»
 هللا نم عقيل مدلا نإو ءاهراعشأو اهفالظأو اهنورقب ةمايقلا موي يتأتل

 نبا هاور .«اًسفن اهب اوبيطف ضرألا ىلع عقي نأ لبق ناكمب لجو زع
 .يذمرتلاو هجام

 موي تادابع لضفأ نأ ثيدحلا دوصقمو :يوانملا ةمالعلا لاق

 نم ايندلا يف ناك امك ةمايقلا موي يتأي هنأو ءنابرقلا مد ةقارإ ديعلا

 لكو .اًباوث هنم وضع لكب لجرلا ىّطعيو «ءيش هنم صقني نأ ريغ

 ميهاربإ انيس اهلعف ةدابعب صتخم رحنلا مويو .ةدابعب صتخي نمز

 حبذلا نم لضفأ ءيش ناك لو «نابرقلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع

 :ىلاعت هلوق يف روكذملا حبذا هللا لعجي مل ناسنإلا ءادف يف معّنلل

 نأ هيفو .مالسلا هيلع ليعامسإل ًءادف 9*4 ريِظَع جّبِذب ُهَكْيَدَقَو
 لضافتلا عقيو ناكملاو نامزلا توافتب توافتت تاحلاصلا لامعألا

 ةملاس ةلماك اهوجرخأو [اسفن]  ةيحضألاب يأ  [اهب اوبيطف] ءاهنيب

 تناك ولو ةليزه الو ءاروع الو ءالش الو ءاجرع ال بويعلا نم
 نم ةجردم ةلمجلا هذه نأ يقارعلا ظفاحلا رهظتساو .نمثلا ةيلاغ

 .اهنع هللا يضر ةشئاع لوق
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 هللا لوسر اي :تلق :لاق هنع هللا يضر مقرأ ةندلبز نه

 ؟اهنم انلام :اولاق .«ميهاربإ مكيبأ ةنس» :لاق ؟يحاضألا هذه ام

 نم ةرعش لكب» :لاق ؟فوصلاف :اولاق .«ةنسح ةرعش لكب» :لاق

 .هجام نباو دمحأ هاور .«ةنسح فوصلا

 - [؟يحاضألا هذه ام هللا لوسر اي :تلق :ديز لاق] هلوق

 عبرأ ةيحضألا يف :يعمصألا لاق «- ةيحضأ عمج ةزمهلا حتفب

 ديدشتب  ّىحاضأ :اهعمجو ءاهرسكبو «ةزمهلا مضب ةيحضأ ؛تاغل

 :عبارلاو .اياحض :اهعمجو «.ةّيِحض :ثلاثلا  اهفيفختو ءايلا

 دوصقملا نأ رهاظلاو .ىحضألا موي يمس اهبو «ةاطرأك «ةاحضأ

 ملسو هيلع هللا ىلص باجأ اذهلف ءاهيكُح نع لاؤسلا لاؤسلا نم
 ثحلا هقباسك هيفو «مالسلا هيلع «ميهاربإ مكيبأ ةنس» :هلوقب

 . اهلعف ىلع بيغرتلاو

 لاق .اهيلع رداقلل ةدّكؤملا ةينَّسلا ةيحضألا مكح نأ ملعاو

 يأ  اهنأ ىلإ يعفاشلاو كلام بهذ :«هتيادبا» يف دشر نبا

 «ىنمب اهكرت يف جاحلل كلام صخرو ةدكؤملا نئسلا نم  ةيحضألا

 جاحلا نيب كلذ يف يعفاشلا قرفي ملو .يدهلا جاحلا ةنس نأل يأ

 راصمألاب نيميقملا ىلع ةبجاو ةيحضلا :ةفينح وبأ لاقو .هريغو

 فسوي وبأ هابحاص هفلاخو نيرفاسملا ىلع بجت الو «نيرسوملا
 .ةبجاوب تسيل اهنإ :الاقف ؛دمحمو

 نأ ىأر احكلام مامإلا نأ الإ ءمنغلاو ءرقبلاو «لبإلا ؛ماعنألا

 مث رقبلا ىلع منغلا مدقت اذلف ءاياحضلا يف محللا بيط لضفألا
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 .منغلا مث رقبلا مث لبإلا ليضفت ىلإ يعفاشلا مامإلا بهذو

 ءاهجرع نِّيَبلا ءاجرعلا بانتجا ىلع اوقفتا كلذك .بهشأ لاق هبو

 .اهماظع يف َحُم ال يتلا ةليزهلا ءافجعلاو ءاهضرم نّيَبلا ةضيرملاو

 عامجإلا دشر نبا ىكحف ءاياحضلا يف ةطرتشملا نسلا امأ

 امف ينثلا جرخي لب ءزعملا نم عذجلا زوجي ال هنأ ىلع ةمئألا نم

 .هزاوج ىلع روهمجلاف .ءنأضلا نم عذجلا يف اوفلتخاو .هقوف

 ةندبلا وأ ةرقبلا وأ شبكلا لجرلا حبذي نأ كلام دنع زوجيو

 كلذكو «عرشلاب مهتقفن همزلت نيذلا هتيب لهأ نعو هسفن نع اًيحضم
 لجرلا رحني نأ ةعامجو ةفينح وبأو ىعفاشلا زاجأو .ايادهلا هدنع

 داحأ املا نال .كاتليم را سقم وقلا كال ذكر ةقييع رع ةنينلا
 يف لب نمثلا يف ةكرشلا ةهج ىلع ال هتيب لهأو هسفن نع كلذ

 .هلئنع نم هعفدي وه نمثلاو ءرجألا

 هنأ ىلإ ةفينح وبأ مامإلا بهذف .ءعورشملا اهحبذ تقو امأ

 مامإلا ىلص اذإ راصمألا لهأ قح يف ةيحضألا تقو لخدي

 ىرقلا لهأ امأو :لاق .هزجي مل كلذ لبق حبذ نمف ءبطخو

 مامإلا بهذو .يناثلا رجفلا علط اذإ مهقح ىف اهتقوف يداوبلاو

 .هحيذو هتبطخو مامإلا ةالص دعب الإ اهحبذ زوجي ال هنأ ىلإ كلام

 لبق اهدعب زوجيو مامإلا ةالص لبق زوجي ال :دمحأ مامإلا لاقو

 ىلإ ةيعفاشلا بهذو ءراصمألاو ىرقلا لهأ هدنع ءاوسو مامإلا حبذ

 ةالص ردق ىضم مث ءرحنلا موي سمشلا تعلط اذإ اهتقو لخدي هنأ

 مامإلا ىلص ءاّقلطم أزجأ تقولا اذه دعب حبذ اذإف «نيتبطخو ديعلا

 حبذ ءال مأ راصمألا لهأ نم ناك ءال مأ يًحضملا ىلص ءال مأ
 مث .يوونلا مامإلا «عومجم» نم ذخؤي اذكه .ال مأ هتيحضأ مامإلا
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 لبق اهحبذ زوجي ال ةيحضألا نأ ىلع عامجإلا رذنملا نبا نع لقن
 ٠ .رحنلا موي رجفلا عولط

 «ةثالثلا قيرشتلا مايأو رحنلا موي يهف ةيحضألا رحن مايأ امأ

 رحنلا مويب صتخي ةثالثلا ةمئألا بهذمو .ةيعفاشلا بهذم اذه

 .هلذعب نيمويو

 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح يفو

 امك يدهلا مسا اهيلع عقي منغلا نأ ىلع ليلد «ةدّلقم اًمنغ ىدهأ

 . ةندبلا ىلع عقي

 2 3 ع
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 ةلأسم يف نوثدحتي مويلا نولازي الو ىضم اميف سانلا ثدحت

 وأ اًعرش كلذ زوجي له نولءاستيو دوقنلاب اهموحل لادبتساو ايادهلا

 مويلا ةيلاحلا ةقيرطلا نع سانلا نم قيرف لءاستي امك ؟زوجي ال

 دعب هعيب زوجي لهو ءهرثكأ نم ةدافتسا نودب ىنم مايأ يدهلا حبذل

 عمج زايتما حنمت ةينطو ةكرش تماق ول اميف مكحلا نعو ؟هحبذ

 يف اهظفحو قيرشتلا مايأ ءارقفلا ةجاح نع ديزت يتلا يدهلا حئابذ
 طيسب نمثب ىرخألا مايألا يف ءارقفلل اهعيب مث ةينف قرطب تاجالث

 . ؟ريسي حبرو ظفحلا فيلاكت ىلع ديزي ال

 ئف: نأ ةادّسلا .قيرط: :كبو اني :هللا كلس... لئاسلا اق ملعاف

 كل حضوي ام «تاعوفرملا ةحيحصلا ثيداحألاو تانيبلا هللا تايآ

 ال ماعنألا عون نم هنأو هل نييعتلاب هيلع صيصنتلاو يدهلا ةقيقح

 جلل يف رأي ولت ْماَيِصَم دي َمَل نفط هلدب ىلإ راصي زجعلا دنعو ءريغ
 علب ايَدَمظ مرحلا وهو هيف حبذي اًحضوم هل نأو «4ُْمَجَي اَدِإ ِهَمبَسَ
 .اًضيأ ىلاعت هللا رئاعش نم ناكملا اذه يف هرابتعا نأو «4ِةَبمَكْلا

 ةدابعلا هذهب ميكحلا عراشلا ةيانع ىلع ةحضاو ةلالد لدي امم كلذو

 ةظفاحملا بجت كلذك ناك امو ءامكحم اًعيدب اميظنت اهميظنتو ةميظعلا

 نم هنأل رييغتلاو ليدبتلاب هيف فرصتي الو لمهي الو هب نواهتي الو هيلع

 . «بولقلا فىوقت نم اَهنِإَف هللا ريكس مِظَعِي نمو# «هرئاعشو هللا نيد ملاعم
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 نأ دجت نيدلا عئارشو ةعيرشلا ماكحأ تربس اذإ تنأو

 غوسي الو اهتاعارم بجت ةسدقم ةناكمو ةميظع ةيمهأ هرئاعشل

 ةبولطملا ةياغلاو ةدوشنملا ةدئافلا نأ كلذ نم حضتا امك ءاهلامهإ

 هللا ىوقتبو ءامدلا ةقارإب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا وه ايادهلا حبذ نم

 نم قزر ام ىلع هل ركشلابو ناسللاو بلقلاب ىلاعت هركذو لجو زع

 ركل اه َمَرَس َكِلَدَك » 04 ٌتآَوَص اَبَكَع هنأ َمْسأ أورددافل ماعنألا ةميهب

 مدع 6 لع هلل انيك 75 رح كككذ 0-006
 «تايالولا روشنمو تاياغلا فرشأ وه هللا ركذو .#َنِنِسْحَمْلا رس

 مث .2*ن ُبوُلَمْلا ٌنيَمطَت لأ ركب لأ 0 ييحي يحي هكر
 .«هريغ ةبحم ىلع هتبحم رْثؤيو ىلاعت هللا نم ءاجرلاو قرشا ودم وف

 حئابذلاب ىلاعت هيلإ برقتلا اهنم ىتلا هتلماعم يف قدصلا ثرويو
 هلعفي ناك ام سكعو «نيكاسملاو ءارقفلا ماعطإو اهنم لكألاو

 اوناك ؛هريغ اودبعو هريخ اولكأ ذإ مهتيلهاج مايأ يف نوكرشملا
 ال هنأ ةهادبلاب مولعم وه اممو .ايادهلاو حئابذلاب مهمانصأل نوبرقتي

 عرشلاب هيلإ برقتي امنإو .لوقعلا ةبسانمب لجو زع هللا ىلإ برقتي

 لحم اذه سيل ةّمََج عورف هيلع ينبني يعرش لصأ اذهو ءلوقنملا

 . اهطسب

 اًمكج ىلاعت هلل نأ - كتريصبو يتريصب هللا رّون  ملعتلو

 امنإو ءاهلهج نم اهلهجو ءاهملع نم اهملع ؛«عيرشتلا يف اًرارسأو

 رونب مهبولق تقرشأ نيذلا ءاملعلا نم نوخسارلا اهضعب ىلع فقي
 .ىلاعت هللا ىوقت نم رفاو بيصنب اوظحو ملعلاو ناميإلا

 ةحاملا اهير ماكل كيف نأ ديبعلا رتعم انيله بعارلاب
 «مالسلاو ةالصلا هيلع ريذنلا ريشبلا ثيداحأو ميركلا نآرقلا نم انيلإ
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 ىلإ علطت وأ فقوت ريغ نم هلوسرو هلل ةعاط اهب دبعتلاب موقن نأو
 دعب كلذ يف ريض الو «عيرشتلا كلذ يف رسلاو ةمكحلا بلط

 اهملع ةمكحل ءاش فيكو ءاش امب هدابع دبعتي ىلاعت هللا نأب انداقتعا

 ةقحلا 6 ىضتقم وه اذه ذإ ءال مأ ةمكحلا انْكَرْدَأ ءاوس ءوه

 َرَجَّس امين َكومكَحُي ّقَح َتْوبِمْوُب ال َكْيَرَو ًالف# انيلع ةضؤرفملا
 0 : كي يع يشأ و انثي 5 مخ متم
 دايقنالاو مالستسالاو ىلاعت هللا رماوأ لاثتماب مايقلابف . 49

 قيضلاو جرحلا كرتو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ماكحأو هماكحأل

 انيلإ هغلبو مالسلاو ةالصلا هيلع ةمحرلا يبن هعرش امم سوفنلا يف
 ةقيقح دجوت كلذب .اهفلاخ وأ سفنلا ىوه قفاو ء«هبر ماكحأ نم
 يفتنت كلذ دقفبو .ناميإلا

 انل' زوجي الو هدو: ةميسوو انل هللا ةعرنش اهرب .كسفتن نأ انيلغف

 دوقنلاب اهنم ءيش لادبتساب حئابذلاو ايادهلا هذه يف فرصتلا

 دصقلا سيل ذإ «ةينارمعلا عيراشملا ضعب يف اهفرص وأ اهب قّدصتلل

 اهسفن اهب برقتلا لب «ةلمجلا يف قدصت دوجو - َتْفَرَع امك  اهنم
 رار كيال سيرت ا رعب «كللؤ قلل فلسا انك
 ع

 هل َيِدْهَأ نمم اياحضلاو ايادهلا موحل نم ءيش عيب امأ .ةيحضأ

 اَيَذَه عبي مل ريقفلا نأل ءزئاج كلذف ءارقفلا نم هيلع قدصت وأ اهنم

 ءةقدصلا وأ ةيدهلاك عورشم قيرطب هكلم اًمحل عاب امنإو «ةيحضأ وأ

 ىلع هب قدصت يذلا ماعطلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو
 هتغبص نع كلذب جرخ دقف .«ةيده انلو ةقدص اهل وه» :ةريرب

 الف ىلاعت هللا ىلإ هحبذب برقت يذلا يدهلا بحاص امأ .ىلوألا
 هل يرتشي ةرزجملا ىلإ بهذيل هلكو نمل زوجي ال امك ءهعيب زوجي
 .هوحنو عيبلاب هب فرصتي نأ اًيده
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 نم اهيف جاح لك هدهاشيو ىنم يف مايألا هذه هدهاشن ام امأ

 اهب عافتنا نودب رفحلا يفو ضرألا هجو ىلع ةريثكلا موحللا حرط
 نيدلا ةمكح عم ىفانتت ةنوفعو نتن نم ةلاحلا هذه نم أشني ام عم

 دوصقم قيقحت يف اهميظنت مدع ىلإ دوعت بابسأل كلذف «ميوقلا
 ىلإ كلذ يف جاتحن ىتح عيرشتلا لصأ يف للخ ىلإ ال ؛عراشلا
 لاطبإ ىلإ لوؤي نيدلا يف عورشم ريغ فّرصت نم رخآ قيرط كولس
 .لقاع هلوقي ال ام كلذف «عيرشتلا لصأ

 انادهلا ىف: يكمل عراشلا اهبل نبتت ىلا يه ةمبلسللا فرظلاو»
 اياحضلاو ايادهلا نم راتخن نأ انل ىغبني هنأ كلذ نمف ءاياحضلاو

 زر ىلا بزعلا) نس ملال نيدصنل 5 هين :يرغرملا» اصلا ىلا
 رصقي الو اهعيزوت يف لمهي ال هنأو اهنم اهتمالس ايادهلا يف عراشلا
 هنم ءيش لاسرإ ىنمب حبذ نمل نكمي ىتح ديعبلاو بيرقلل عزوي لب
 هنأ ىلع تافاسملا تارايسلا تبرق دقو ةكمب براقألاو ءارقفلل

 . اهلهأ ىلع برقلاب اهيف قرفيو ةكمب اًضيأ هحبذ نكمي

 نم ريبكلا مسقلاو «عتمتلا يده ايادهلا عاونأ نم نأ ملعتلو

 .يدهلا هيلع بجيف ةرمعلاب جحلا رهشأ يف اًعتمتم يتأي نم جيجحلا
 .رحنلا موي لبقو ةرمعلا نم غارفلا دعب ةكمب هحبذ نم عنام ال اذهف
 يده ميدقت زاوج ىلإ بهذ نم ةعبرألا بهاذملا يف ءاملعلا نمو

 يف يوق لوق اذهو «ةيعفاشلا مهنم ءرحنلا موي لبق ةكمب عتمتلا

 ةمئأ ضعبل لوقو «هريغو «هعومجم» يف يوونلا مامإلا هركذ مهبهذم
 ةعيرشلا عم بسانتي اذهو بهذملا يف هيلع صوصنم ةيكلاملا
 اوددسا :لوقتو .(«(اورسعت الو اورسي» :لوقت ىتلا ةحمسلا ةيدمحملا

 نتا ةوصتملا ىلإ اةقاو.لئاسولا هناي. :اناطعسا |. انا علنا. ا ويراكف



 0 هللا ١ ىلإ هب برقتلا د يذدَهلاب ديعبلاو

 اهظفحو ىنمب اياحضلا وأ ايادهلا نم ءيش ىيقب اذإ ءمعن

 يف هللا لضفب رشتنملا يئابرهكلا رايتلا ةطساوب تاجالث يف اهباحصأ

 كلذ نم عنام الف هب عافتنالاو ٌدعب هب قدصتلل اهضرعو دالبلا لوط

 اذإف ءدعب اميف اهب عافتنالل لمحتو دّدقُت يتلا موحللا ةباثمب اذهو
 د ركذا اه. ىلع اةدارز عاجلا نطعار تودرقو تانسألا هتك كيت
 عضوم يأ يف هحبذيو ناكم يأ نم هيرتشي هيده ىف ةماتلا ةيرحلا

 رمد دوصقملا لصح ءامهدحأب هتميخ وأ هتيب يف وأ ىنمب وأ ةكمب

 ايادهلا موحل ظفحب ةليفكلا قرطلاب انرفظو انلق امك نيبارقلاو ايادهلا

 .دمحلا هللو «قرطلاب اهئاقلإ مدعو

 لوقي امك ءارقفلل اهعيب مث .ءتاجالث يف اهظفح قيرط امأ

 ول يتلا ةكرشلا لمع دوعي هنإ لب ءاعرش غوسي ال امم اذهف لئاسلا

 لاطبإلاب ايادهلا ةيعورشم لصأ ىلع - هللا ردق ال  دوجولل تزرب

 :ةيآلا هنع تهون يذلا ميظعلا ريخلا عفرو .ءارقفلا قوقح عايضو

 ةقدصو ةبرقو اًيْذَه اهنوك نم حئابذلا هذه جارخإو 2452 ابي ٌيَل»

 مهريغل اهعيبت دقو ءءارقفلل مسوملا دعب ةكرشلا اهعيبت حئابذ ىلإ

 يف مهل عابي ال ءارقفلا نأ ملعت تنأو ءاهفيراصم دعب طيسب حبرب
 هب قدصت ام ءارو نم بلطتي الو مهيلع قدصتي لب بابلا اذه

 .طيسب ريغ وأ ناك اظيسب حبر مهيلع

 ىلع ىرج اذإ اهحبذو نيبارقلاو ايادهلا نأ هيف بير اال اممو

 جهنلا ىلع اهيف انيرجو .فيرشلا عرشلا هررق يذلا مسرلا كلذ

 ريغ اهحبذ ناكو ءاهبابرأ ىلع قحلا عيزوتلا ايادهلا تعزوو «ميوقلا
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 حبذي ءزج اهنم لعج لب ءصوصخم ناكم وأ صوصخم مويب ديقم

 موي يف ىنمب حبذي اهنم ءزجو «عتمتلا مدك رحنلا موي لبق ةكمب
 ةرزجمب حبذلا يف اهباحصأ ىلع قيضي ملو «قيرشتلا مايأو رحنلا

 امك  مدلا ةقارإب ةبرق هلك كلذ نأ انظحالو ءاهريغ نود ةصاخ

 ةريثكلا لاومألا لذبب مهسوفن حمستف هللا اضر ىلإ مهلصوت  مدقت

 نم اهنيشي امم ةميلسلا ءاَنَدَب ةنيمسلا «ةميق ةيلاغلا ةميهبلا ءارش يف
 براقألاو ءارقفلا ىلإ موحللا لاصيإ ىلع صرحتو «بويعلا
 ىلع دوصقملا لصح ءاذه مت اذإ .مهرود ىلإ اهلاسرإو ماحرألاو

 هللاو .ىون ام ئرما لكلو تاينلاب لامعألا امنإو ءعورشملا هجولا

 . داشرلا ليبس ىلإ يداهلاو قفوملا
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 جحلا كسانم لوح

 جاجحلا نم ريثك اهيف ئطخي كسانملاب قلعتت لئاسم هذه
 .اهيف باوصلا نايب انببحأ ءحيحصلا اههجو ريغ ىلع اهنومهفيو

 رجحلا ليبقت ىلع نوصرحي ءجاجحلا نم اًريثك نأ :اهنمف

 هليبقتب الإ متي ال هفاوط نأو بجاو كلذ نأ دقتعي مهضعبو .دوسألا

 نإف «لهجلا نيع اذهو .ءاذيإلا ّدح ىلإ لصت ةمحازم هيلع محازيف
 يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج امك دومحمو بولطم رجحلا مالتسا

 نأو ضرألا يف هللا نيمي دوسألا رجحلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 .:ةراشالاب ولو. اصخت :اناضتلا ةذه.نكلو:.. اناطخلا عع ةيؤلخما

 الب مارح وهو «ءاذيإلا ىلإ يذؤت يتلا ةمحازملا زوجت الو
 تناك اذإ فيكف «كش الب ةنس وهو ؛مالتسالا ليصحتل .ءكش

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقو .لاتقلا ىلإ يدؤت ةمحازملا

 محازت الف «ّيوق لجر كنإ .صفح ابأ اي» :هنع هللا يضر رمعل

 .ملتساف ةولخ تدجو نإ نكلو .فيعضلا يذؤت كنإف .ءنكرلا ىلع

 ء«هننس) يف روصنم نب ديعسو ىيعفاشلا هجرخأ .«ضماو رّبكف الإو

 رمع ثيدح نم دمحأ هجرخأو . «ضماو للهو رّبكف الإو» :لاقو

 .؛رّبكو للهف هلبقتساف الإو» :لاقو هسفن

 نذأتسا هنع هللا ىضر فوع نب نمحرلا دبع نأ ةورع نعو

 انآ يقلق مضق امل دل كذأف :ةردع ىلا للتو هنلض هللا ىلع يتلا
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 تملتسا :لاق .«؟رجحلا كمالتسا ىف تعلنص فيك ءدمحم

 ا .(«تبصأ» :لاق .«تكرتو

 فوع نب نمحرلا دبع نأ هيبأ نع ةملس يبأ نب رمع نعو
 فاطو اعدو رّيكو هلبقتسا هيلع نومحدزي مهدجوف نكرلا ىتأ اذإ ناك

 .روصنم نب ديعس هجرخأ .هملتسا ةولخ ىأر اذإو

 «نينكرلا ريغ مالتسا عرشي هنأ نظي سانلا ضعب نأ :اهنمو

 سيل كلذ نأ باوصلاو .رجحلا هيف يذلا نكرلاو يناميلا نكرلا

 هللا يضر رمع نبا لوقي .ملس هيلع هللا ىلص ىيبنلا نع دراوب

 ناكرأ نم ملتسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكي مل) :امهنع
 . يناميلا يأ (هيلي يذلاو دوسألا نكرلا الإ تيبلا

 انيذاح املف «باطخلا نب رمع عم تفط :ةيمأ نب ىلعي لوقيو
 الأ :تلق ؟كنأش ام :لاقف ءملتسأل يدي تددم يماشلا نكرلا
 :تلق ؟ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم فطت ملأ :لاق ؟ملتست

 :لاق 1  :تلق ؟قيبيرخلا نيدكرلا ملعسي ةتيار. ليف ::لاق ؟ىلب

 :تلق ؟ةنسح ةوسأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يف انل سيلفأ

 :انوتع | هجرخأ .دعت الف :لاق .ىلب

 كرت اهلجأل يتلا ةلعلا امهنع هللا يضر رمع نبا ركذ دقو

 هللا ىلص هللا لوسر ىرأ ام) :هلوقب نييناميلا نينكرلا ىوس ام مالتسا

 مل تيبلا نأ الإ رجحلا نايلي نيذللا نينكرلا مالتسا كرت ملسو هيلع

 .ناخيشلا هجرخأ .(ميهاربإ دعاوق ىلع ممتي

 يتعكر ةالص بجي هنأ نظي جاجحلا ضعب نأ :كلذ نمو

 ء.أطخ اذهو .هريغ يف امهلعف حصي ال هنأو ماقملا فلخ فاوطلا

 امل ءدجسملا نم اججراخ فاوطلا يتعكر ءادأ زوجي هنأ باوصلاو

 يهو اهمودق ثيدح ءاهنع هللا يضر ةملس مأ نع ثيدحلا يف ءاج
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 ركذو .يراخبلا هجرخأ .تجرخ ىتح َّلَصُت ملف ةبكار تفاطف ةيكاش
 يف فاوطلا يتعكر تّلص ةملس مأ نأ هيلع قفتم هنأ ركذ اميف نيزر
 .لدتلا

 فوط يذب نيتعكرلا ةالص ثيدح هنع هللا يضر رمع نعو

 امهالص رمع نأ هيلع قفتم هنأ ركذ اميف نيزر ركذو .كلام هجرخأ
 . لحلا يف

 نكل «ةنس وهو .«نيبكنملا زه عم يشملا يف عارسإلا وه لمرلاو

 قمتا دق هنإف ءاسنلا انفأ . ىعس هلعب يذلا فاوطلا يف لاجرلل

 هب نهو نت ف دفان هاقللد فدل ةرعح أل فنا ليغ ءاهقفلا

 .تاروجأم ال تاروزأم

 لمر ءاسنلا ىلع سيل :لاق ءامهنع هللا يضر رمع نبا نعف

 .ديعسو يعفاشلا هجرخأ .ةورملاو افصلا نيب يداولا يف يعس الو

 . هلثغم ءاطع نعو

 ةأرملا ىلع سيل هنأ مهدنع ةنسلا نأ ناسي رجب اهيلدين ةرقو

 .ةورملاو افصلا نيب يىعس الو قفسلان ةلوره

 نيب يعس الو تيبلاب لمر ءاسنلا ىلع سيل :لوحكم نعو

 .روصنم نب ديعس كلذ عيمج جرخأ .ةورملاو افصلا

 .بجاو تيبلا لوخد نأ دقتعي جاجحلا ضعب نأ :كلذ نمو

 موي لوخدلا هتاف لقو مهضعب تيأر يننإ ىتح جحلا رئاعش نم هنأو

 نوعفادتي سانلا ىرت مكو .نزحلا ةدش نم يكبي داكي وهو .حتف



 هللا ىلص هللا لوسر جرخ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعف

 ّيلإ عجر مث .سفنلا ٍبّيط نيعلا ريرق وهو يدنع نم ملسو هيلع
 ةبعكلا تلخد» :لاقف «- هنزح ببس نع يأ هل تلقف «نيزح وهو

 نم يتمأ تكيعتتا نوكأ نأ فاخأ ينإ .تلعف نكأ مل ينأ تددوو

 .دواد وبأ هححصو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ . «يدعب

 لخدي ملو اًريثك جح هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو

 . اًقيلعت يراخبلا هجرخأ «تيبلا

 جحلا رمأ نم سيل :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 .رسيت نإ الإ رجحلا ملتسي الو يذؤتو ىذؤتف تيبلا لوخد

 :ةعكلا ئأ كفي لوعو كلج نمآ نيل لاق هنأ اةلغو

 هجح صقني مل تيبلا لخدي ملو جح نم :لاق ميهاربإ نعو

 .هلخدأ ملو تيبلاب تفط نإ :هل لاق الجر نأ ءاطع نعو

 رمؤت ملو هب فاوطلاب ترمأ امنإ ءهلخدت الأ كيلع امو :ءاطع لاقف

 .هيف لوخدلاب

 ىلع مهصرح :جاجحلا نم ريثك اهيف عقي يتلا ءاطخألا نمو
 نم كلذ نأ مهنم رخآ قيرف دقتعيو «تافرعب ةمحرلا لبج دوعص

 فلاخم اذهو .لبجلا دوعصب الإ متي ال فوقولا نأو جحلا تابجاو

 مل ملسو هيلع هللا ىلص هنإف .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسل
 انه اه تفقو» :لاقو رابكلا تارخصلا دنع فقو امنإو لبجلا دعصي

 ثيدح نم رثكأ يف اذه دكأو .ملسم هجرخأ .«فقوم اهلك ةفرعو

 .«فقوم اهلك ةفرع نإ» :هيف لوقي
 لك ىلع حبذلا بوجو نودقتعي سانلا ضعب نأ :كلذ نمو

 هنإف .لهج اذهو بجوم هنم لصحي مل ولو «مالسإلا ةجح جح نم
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 نأ - ةضيرفلا ةجح يأ - مالسإلا ةجح. جح نم لك ىلع .مزلي ال
 . عرشلا همزلي مل ام مازتلاو هنم عربت كلذ لب «ةضيرفلا لجأل حبذي

 لجأل بجي مدلا نإف بجاو يف طيرفت هنم لصح اذإ معن

 .ةضيرفلا ةجح لجأل ال صقنلا كلذ

 تانثلا سلا توجو :نلققعي ةايسلا  ةنم ا ريثك نأ كلذ نمو

 بايث يف مرحت نأ اهل ةأرملا نإف .أطخ اذهو .مارحإلا يف ءاضيبلا
 . اهندب رتست تماد ام تءاش ام وأ ءادوس وأ ءاضيب

 نوكيدنأ بحي هلا :دكفعت سانلا نسا ربك نإ كلذ وهو

 زوجي لب بجاوب سيل كلذ نأ باوصلاو .نيضيبأ ءادرلاو رازإلا
 ٌبَحَتِسُي «معن .ءادرلاو رازإلا نم ءاش نول ّيأب يدتري نأ مرحملل
 . ضيبأ نوكي نأ

 نهمهوجو فشك ىلع نصرحي ءاسنلا ضعب نأ :كلذ نمو

 اهريغ يف نلداجي ال ام ةلأسملا هذه يف نلداجيو ءمارحإلا لجأل

 هريغ ىلع نصرحي ال ام كلذ ىلع نصرحيو «ةيمالسإلا بادآلا نم
 وه كلذل مفادلا نأ اًيلج رهظي اذهبو .ةينيدلا ىمظعلا تابجاولا نم

 يف ةأرملا مارحإ نأب اججاجتحا باجحلا علخو روفسلا يف ةبغرلا
 وه ثيح نم مارحإلا لامك ىلع ةظفاحم سيل اذهو ءاههجو
 «لبق نم هلعف نكمي ال ام لعفل ةيطم انفلسأ امك اذه امنإو .مارحإ

 دقو «قوسلا ىلإ ةرطعتم جرخت دقو ةالصلا كرتت دق اهنأ ليلدب

 نكلو «يصاعملا رئابك نم وهو ءاذه اهمهي الو ءاهجوز يصعت
 عم «(4ٌميِظَع نتِبَب اذه كتحبس# ءمارحإلا يف هجولا فشك اهمهي

 اههجو ىطغت تناك اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا نع تبث هنأ

 كلذو : نيني تفقك اوفرضتا اذ اهب بناجألا لاجرلا ّرم اذإ

 . مارحإلا ءانثأ
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 «تارمجلا دنع سانلا ضعب هلعفي ام :ةعينشلا ءاطخألا نمو

 ريغو ّيصعلاو لاعنلاب ضوحلا طسو يف يذلا دومعلا برضب كلذو

 هل نأ مهنم انظ هيلع قصبيو هنعليو هبسيو همتشي مهضعبو . كلذ

 مهضعب نإف كلذلو ءهلخاد يف ناطيشلا نأ وأ ءناطيشلاب ةلص

 ٠:ناطيشلاو ءريغصلا ناطيشلا :لوقيف «ناطيشلاب تارمجلا ىّمسي

 لمع نم وه لب لهج هلك اذهو .ريبكلا ناطيشلاو هلطسوألا

 ةرم تيأر دقو «لهجلا اذه لاثمأب حرفي ناطيشلا نأل ءناطيشلا

 وهو اصع هديبو ضوحلا طسو يف يذلا دومعلا اذه يقتري الجر

 تنأو «ىتجوز نيبو ينيب تقرف تنأ :الئاق اًمتشو اًيرض هيلع لاهني

 لب «لعفلا اذهب ٌرسيو حرفي ناطيشلا نأ كش الو ءاذكو اذك تلعف

 امنإو «ىذأتي الو برضلا اذه نم ملأتي ال وهو .هيلإ هعفد يذلا وه

 هذيفنتبو ءهتعاط ىلع هلابقإو «هالوم رمأل دبعلا ةباجتسا نم ملأتي

 دبعتو قدصو قحو مالستساو مالسإ لب .هلقع ميكحت نود هرمأل
 لامكو ةيوبنلا ةنسلا ىلع دبعلا ةظفاحم مامت نم اًضيأ ملأتيو ءٌقرو

 .ملسو هيلع هللا ىلص هيبنو ىلاعت هالوم اضر يف هيعس

 ةلالدلل بصن امنإ دومعلا اذه نأ ملسملا ملعي نأ بجاولاو

 ميهاربإ ا0ليبتت ءادتقا هيف سفنلل ظح ال امب هدحو ىلاعت هلل دبعتلاو

 سابع نبا نع دعجلا م ملاس ىور دقف .مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىتأ امل» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ امهنع هللا يضر

 .ةبقعلا ةرمج دنع ناطيشلا هل ضرع كسانملا مالسلا هيلع ميهاربإ

 ةرمجلا دنع هل ضرع مث .ضرألا يف خاس ىتح تايصح عبسب هامرف

 يف هل ضرع مث .ضرألا يف خاس ىتح تايصح عبسب هامرف ةيناثلا
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 : سابع نبا لاق ««ضرألا يف خاس ىتح تايصح عبسب هامرف ةثلاثلا

 . يقهيبلا هجرخأ .نوعبتت مكيبأ ةلمو نومجرت ناطيشلا

 ةيربلا برل ةيدوبعلاو قرلا راهظإ رامجلا يمر يف ةمكحلاف
 نم ناسنإلا هبكترا ام ىلع فسألا راهظإو ةينيدلا رماوألا لاثتماو

 هلثمتي يذلا ناطيشلا وهو اهب يرغملا ىلع ظّيغتلاو ءاياطخلا

 هرجزي وهو يصاعملاب هيرغي هنأ ليختيو تارمجلا عضوم يف ناسنإلا
 يف كتعطأ نإو ينإف «نيعل اي أسخا :لوقي هلاح ناسلو هدرطيو

 . ينع بهذاف .لبقتسملا يف كتعاط مدع ىلع تممص دقف يضاملا

 نأ عم ءجاح لك ىلع ةيحضألا بوجو داقتعا :لهجلا نمو

 يف جاحلل صخر دقف كلام مامإلا امأ .عاطتسا نمل ةنس ةيحضألا

 . يدهلا جاحلا ةنس نأل ىنمب اهكرت

 كلذ نأ هنم اًنظ «ىنم يف حبذلا ىلع صرحي جاجحلا ضعبو
 نأ ثيدحلا يف ءاج دقف .أطخ اذهو يدهلا حبذ ةحص يف طرش

 لكو ءانه ترحن» :لاقو «ىنمب رحن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 .دواد وبأ هجرخأ .ارحنمو قيرط ةكم جاجف لكو ءرحنم ىنم
 .اًضيأ ةكم يف زئاج حبذلاف

 مايأب صاخ يدهلا حبذ نأ اًضيأ جاجحلا نم ريثك نظيو

 ايادهلا امأ ءةيحضألا حبذب ةصاخ ىنم مايأ نإف  لهج اذهو .ىنم

 امو ىنم مايأ يف اهلعف زوجي لب ىنم مايأب صتخت ال يهف ةبجاولا
 ىنمب حبذلا صاصتخا مدع ىنعأ كلذ د ظحال اذإو .اهدعب

 بجاولل ةبسنلاب قيرشتلا مايأب حبذلا صاصتخا مدعو «ةكمب اوحبذف
 نم مويلا هارن ام لصحي ال  قيرشتلا مايأ دعب اوحبذف ايادهلا نم

 .ةدئاف الب اًرده اهرثكأ باهذو حئابذلا مكارت
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 نود طقف حبذلا وه دوصقملا نأ اًضيأ جاجحلا نم ريثك نظيو
 دجن كلذلو «ئزجي ال امو اهنم ئزجي امو ةحيبذلا طورش ةظحالم

 نوكت دقو «ةليزه ةريغص يه لب ئزجم ريغ حئابذلا هذه رثكأ نأ
 ءاّبيط الإ لبقي ال بيط هللا نأ جاحلا مهف ولو .بيع اهب وأ ةضيرم
 ةميق كلمي مل اذإ هنأو .ءبجي ام قافنإب الإ ربلا لاني نل هنأو
 ىلاعت هللا هرذعأ دقو ءهريغ يرتشي نأ هل زوجي ال هنإف ئزجملا

 . مايصلا ىلإ زجعلاب لقتنيلف
 لحي اًضيأ اذه نإف رمألا اذه ةحيبذلا يف جاحلا ظحال اذإو

 وه امنإ يمرملا كورتملا اذه نأ دجن اننأل ءموحللا مكارت ةلكشم
 نولتتقي سانلا نإف «ئزجملا بيطلا امأ .ئزجت ال يتلا حئابذلا نم

 .مهم هنإف اذهل هبتنتلف ءاهحبذ لبق اهيلع
 الب ىّمرُي وأ ءيش حرطُي ال ءرومألا هذه جاحلا ظحال اذإف

 هللا هبحي ال يذلا وهو - سفنلا هيهتشت ال يذلا ءيشلا الإ «ةدئاف

 ؛يذهلا حبذ ميدقت زاوج ىري يعفاشلا مامإلاو «- هاضري الو ىلاعت

 مكارت ةجلاعم يف نّيَهب سيل باب اًضيأ اذهف .جحلا لبق عتمتلا يده

 . قيرشتلا مايأ ىنمب موحللا
 مهنم لصحي ام :سانلا نم ريثك اهيف عقي يتلا ءاطخألا نمو

 مالتساك كلذو .ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس ربق دنع
 ربقلل ءانحنالاو اهيلإ ةالصلاو اهب فاوطلاو اهليبقتو ةروصقملا

 .دوجسلاب هبشأ هنأل مارح وهو ضرألا ليبقت هنم حبقأو «فيرشلا
 .ةالصلا ةلزنمب فاوطلا نأل ربقلل ةالصلاو فاوطلا اذكو

 نم ةيقرشلا ةهجلاب فوقولا نم مهضعب هلعفي ام :اهنمو

 وهف .ليفارسإو ليئاكيمو موب ريك ومب نولصي ةروصقملا
 . هل لصأ ال ةعدب
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 .ديلاب هحسمو ربقلا رادجب نطبلاو رهظلا قاصلإ :اهنمو

 هرضح ول ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم هدعبك هنم دعبي نأ بدألاو
 نإف كلذ مهلعفو ماوعلا نم ريثك ةفلاخمب رتغي الو «هتايح يف

 ءاملعلا لاوقأو ةحيحصلا ثيداحألاب نوكي امنإ لمعلاو ءادتقالا

 قيرط عبتا :هللا همحر ضايع نب ليضفلا لاق .ليلدلاب ةدّيؤملا

 رتغت الو ةلالضلا قرطو كايإو «ءنيكلاسلا ةلق كرضي الو ىدهلا

 . نيكلاهلا ةرثكب

 نم وهف ةكربلا يف غلبأ هوحنو ديلاب حسملا نأ هلابب رطخ نمو
 ىَعَتْبي فيكو ءعرشلا قفاو اميف يه امنإ ةكربلا نأل «هتلفغو هتلاهج
 ؟باوصلا ةفلاخم يف لضفلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةماعلا ضعب همعزي ام :ركنملا نمو

 هل تنمض دحاو ماع يف ميهاربإ يبأ رازو ينراز نم» :لاق ملسو

 جح اذإ :مهضعب لوق اذكو .فرعي ال عوضوم لطاب اذهو .«ةنجلا

 ةرايزل قلعت الو ..نيتجحك ناك .-.سدقملا تيب.نازن ئأ - .سّدقو

 ام ركنملا امنإ .ركنت ال ةليضفو ةلقتسم ةبرق يه لب جحلاب ليلخلا
 ال ةلقتسم ةنسو ةليضف سدقملا تيب ةرايز اذكو ءهودقتعاو هوور

 حلا اهل نك
 لخادب اهيمرو مهروعش عطق نم ةلهجلا ضعب هلعفي ام :اهنمو

 هلعاف ةءاند ىلع لدي ام ةخاسولاو ةراذقلا نم اذه ىفو .ةرجحلا

 .بدؤيو رزعي نأ اذه لعافب ريدجو «هبدأ ها هلقع ةلقو
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 ةرمعلا ىلإ جحلا خسف
 لاط دقو «ةرمعلا ىلإ جحلا خسف ةلأسم نع لاؤسلا رثك

 خسفلا زاوج ركنأف ةلهجلا ضعب أّرجت ىتح سانلا نيب اهيف مالكلا
 .هعالطا مدعو ءهعاب رصقل «ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا دنع

 ام بسح ةلدألا ركذل ضرعتلا عم «ءاملعلا لاوقأ اهيف تررحف

 :لوقأف ءرسيت

 رمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ  ىلاعت هللا كمحر  ملعا

 نأ ءاّيده اوقوسي ملو عادولا ةجح يف جحلاب اومرحأ نيذلا هباحصأ

 تلبقتسا ول» :ةورملا ىلع هيعس رخآ يف لاقف ءةرمع لعفب اوللحتي
 ناك نمف .ةرمع اهتلعجلو .يدهلا قُسَأ مل تربدتسا ام يرمأ نم
 مشعج نب ةقارس ماقف .«ةرمع اهلعجيلو لحيلف يده هعم سيل مكنم

 ؟دبأل مأ اذه انماعلأ .هللا لوسر اي :لاقف هنع هللا يضر يجلدملا

 .ىرخألا يف ةدحاو هعباصأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كبشف

 . دبأ دبأل لب ءال .- نيترم  اذكه جحلا يف ةرمعلا تلخد» :لاقو

 هللا همحر دمحأ مامإلا دنع ةرمعلا ىلإ جحلا خسف ىنعم اذهو

 لعف زاوج ثيدحلا ىنعم :نورخأآلا لاقو ءةيرهاظلا دنعو «ىلاعت

 معز لاطبإ دصقلا نأو «ةمايقلا موي ىلإ جحلا رهشأ يف ةرمعلا

 دقو :ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لاق .كلذ َعْنَم ةيلهاجلا

 ؟ةصاخ ةئسلا كلت ةباحصلاب صاخ وه له خسفلا اذه يف فلتخا
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 لهأ نم ةفئاطو دمحأ لاقف ؟ةمايقلا موي ىلإ مهريغلو مهل قاب مأ
 لكل زوجيف «ةمايقلا موي ىلإ يقاب وه لب ءاّصاخ سيل :رهاظلا
 ىعسيو فوطيف ةرمع همارحإ بلقي نأ ايَذَه قسي ملو جحلاب مرحم

 ةرمع ىلإ جحلا خسف موزل يف ةلبانحلا ضعب غلاب ىتح ؛للحتيو
 هللا ىلص هللا لوسر بضغ نم اًيدافت كلذ ىلع هللا دهشت نحن :لاقو
 نأ :هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع «نئسلا» يفف ءملسو هيلع

 املف ؛«جحلاب انمرحأف ءهباحصأو جرخ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 فيكف .جحلاب انمرحأ دق :اولاقف .«ةرمع اهولعجا» :لاق ةكم انمدق

 لوقلا اوددرف .«هولعفاف هب مكرمأآ ام اورظنا» :لاقف ؟ةرمع اهلعجن

 .ثيدحلا ؛«بسضغف هيلع

 ا نم ءاملعلا ريهامجو ةفينح وبأو كلامو يعفاشلا لاقو

 0 اهدعب زوجي ال ةنسلا كلت يف مهب صتخم وه :فلخلاو

 يف ةرمعلا ميرحت نم ةيلهاجلا هيلع تناك ام اوفلاخيل ةنسلا كلت هب
 يبأ ثيدحب روهمجلا لدتساو ءروجفلا رجفأ نم اهنأو جحلا نها

 جحلا يف ةعتملا تناك :لاق «(ملسم حيحصا) يف هنع هللا يضر رذ

 يف ةصاخ ةنسلا كلت يف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم باحصأل
 رذ يبأ ثيدحبو .مهريغل الو مهل كلذ دعب زوجت الف .عادولا ةجح

 جح نميف هنع هللا يضر رذ وأ لوقي ناك :لاق دواد يبأ دنع اًضيأ

 هللا لوسر عم اوناك نيذلا بكرلل الإ كلذ نكي مل :ةرمعب اهخسف مث
 الإ اذه لوقي ال رذ وبأو :يقارعلا يلولا لاق «ملسو هيلع هللا ىلص

 دواد وبأو يئاسنلا هجرخأ يذلا ينزملا لالب ثيدحبو ءافيقوت نع

 نب ثراحلا نع ةعيبر نع يدرواردلا زيزعلا دبع قيرط نم هجام نباو
 :لاق هنع هللا يضر ثراحلا نب لالب هيبأ نع يندملا ينزملا لالب
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 مأ ةصاخ انل ةرمعلا ىلإ جحلا خسف تيارأ هللا -لويسر: اي: كلف

 . «ةصاخ انل لب» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ةماع سانلل

 هنع هللا يضر رذ يبأ نع امهالك اًضيأ يئاسنلاو ملسم ثيدحبو

 . «ةصاخ انل الإ ناتعتملا حصت ال» :لاق
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 علب ايده :ىلاعت هلوقل ةمركملا ةكمب ايادهلا حبذ ٌصتخَي

 .[946 :ةدئاملا] «ِةَبعَكْلا

 ١95[. :ةرقبلا] 4ع ا و هور اوف الو : ىلاعت هلوقو

 ؛رخيتاما اركم الكا 0 ا يا ا

 . (رحنم ةكم جاجف لكو

 مهف يف مهفالتخال ةمألا ءاهقف نيب ٌفالخ ةلأسملا هذه يفو

 .عوضوملا اذه يف ةدراولا صوصنلا

 (ةكفت حبذلا صاصتخا يأ مكحلا اذه نأ يهتف قربق

 . عوطتلاو بجاولا حبذلا عاونأ لمشي

 0 دل امض فازسم امو كمن هنن نهتم هنن يدعي نامت

 هيأ ني أ هيب ذأ اًميرك كتي 36 نتج :.لاجت لاق يملك ءاكتمن

 ءاش ثيح حبذيف ١97[. :ةرقبلا] « كش وأ ِةَفَدَص أ ٍماَيِص نم ُةَّيَدِيَ

 . هبحاص
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 ةكمب نآرقلا متخ بابحتسا

 متخي ىتح اهنم جرخي الأ ةكم ىلإ مداقلل فلسلا بحتسا

 ظ . فاوطلا ىف اميس ال هعيمج نارقلا

 كارلا

 ةكم أاوملق اذإ مهبجعي ناك :هللا همحر ىعخنلا ميهاربإ لاق

 :نوصتم ذي نيعش-»ه[ووأر «نارقلااومفحي يح وعجم ألا
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 عادولا فاوط

 عادولل فوطي نأ ,«يكم ريغ وأ اّيكم ةالصلا اهيف رصُقُت ةفاسم ىلإ

 .نيهجولا حصأ ىلع مرحلل اًميظعت

 لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ملسم حيحص» يفو
 رخآ نوكي ىتح دحأ نرفني ال» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . «تيبلاب هدهع
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 تاقيمو ةرمعلا
 ةرمعلا يف ةكم لهأ

 دنع رتولا نم دكآ يهو ةرم رمعلا يف ةنس ةرمعلا نأ ملعا

 ةرمعلا نع لئس مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور امل «كلام مامإلا

 .يذمرتلا هاور .«لضفأ وهف اورمتعت نأو ءال» :لاق ؟يه ةبجاوأ

 هللا لوسر عمس هنأ هنع هللا يضر ةحلط نع هجام نبا ىورو

 اهنألو .«عوطت ةرمعلاو داهج جحلا» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص
 .درجملا فاوطلاك اًبجاو نكي ملف توقوم ريغ كسن

 هلوقل ةرم رمعلا يف ةبجاو ةرمعلا :ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنعو

 بوجولل رمألاو ١95[ :ةرقبلا] 4ّْوَنب َهَمْلاَو جلل اًُميَأَو## :ىلاعت
 فوطعملاو فوطعملا نيب يواستلا لصألاو .ءجحلا ىلع اهفطعل

 . هيلع

 .بتكلا ةماع هيلع يذلا وهو ةدّكؤم ةّنس اهنأ :فانحألا دنعو

 اهنإ :ليقف ءانباحصأ اهيف فلتخا دق :«عئادبلا» يف لاق
 .ةينسلا قلطأ نم مهنمو «رتولاو ةيحضألاو رطفلا ةقدصك ةبجاو

 ةياورلا نم رهاظلا : «قئارلا رحبلا» قف ميجن نبا ةمالعلا لاقو

 .عّوطت ةرمعلا نأ ىلع صن (نسحلا نبا يأ) اذمحم نإف «ةينسلا

 ىهتنا .
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 (ريدقلا حتف» يف مامهلا نبا ققحملا ةمالعلا كلذ ىلإ لامو
 ريرقتلا لصاحف» :ةلدألا قوس دعب لاقو ”*/١5١7( :تاوفلا باب)
 درجم ىقبيو «تبثي الف «لفنلاو بوجولا تايضتقم ضراعت ٍذظئنيح
 ةّينّسلا بجوي كلذو نيعباتلاو هباحصأو مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف
 نا .اهب انلقف

 نعو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تباث ةرمعلا راركتو
 يفكيو .تارم عبرأ ملسو هيلع هللا ىلص انيبن رمتعا دقف .فلسلا

 ةرمعلا نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج ام لضفلا اذه توبث ىف

 .«امهنيب امل ةرافك ةرمعلا ىلإ ةرمعلا» :ثيدح كلذ نمو ءاهلضفو.

 هاور .«ءوسلا ةتيمو رقفلا نيفني قسن رّمعو ىرتت جّبح» :كلذ نمو
 رمعلا نأ كلذ ىتعمو ..:تاعباكملا»- ىف نسفح وهو قازرلا كْبَع

 نمو رقفلا بابسأ نم دبعلا ظفحت اهنأ يهو «ةكرب اهل ةعباتتملا
 . هللا ذايعلاو ءءوسلا ةتيم ىلإ هرجت يتلا يصاعملا باوبأ

 .ةورملاو افصلا نيب يعسلاو اهل فاوطلاو ةينلا ةرمعلا ناكرأو

 نكي مل نمل ةنسلا عيمج ينامزلاف «يناكمو ينامز :ناتاقيم ةرمعللو

 هنإف اًقملطم جحب ة ناك نم امأ ءانراق وأ اًدرفم جحب اًمرحم
 «قيريشتلا مايأ ي ىضمتو هجح لمكي ىتح ةرمعلاب همارحإ عنتمي

 همكحف قافاآلا لهأ نم ناك نإف «سانلا فالتخاب فلتخي يناكملاو

 اهب نيميقملا وأ ةكم لهأ نم ناك نإو «ةيضاملا هتيقاوم يف جحلاك

 لاق «ميعنتلا مث ةنارعجلا لضفألاو ء«ةهج يأ نم لحلا هتاقيمف
 يبلي رمتسي لجحلا نم اهب مرحأ اذإف «ةيبيدحلا :يوونلا مامإلا

 . ةيبلتلا عطق تويبلا لصو اذإف ةكم تويب ىلإ

 وأ ةكم نم ةرمعلاب مارحإلا ةعبرألا ةمئألا دنع زوجي الو
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 هيلع بجي هنأ الإ دقعنتف مرحلا وأ ةكم نم اهب مرحأ نإف ءمرحلا
 الإو هيلع مد الو اهل يعسلاو فاوطلا لبق لحلا فرط ىلإ جورخلا
 .مدلا هيلع بجوو ءاسأ دقف

 ةالصلا هيلع هنأل ميعنتلا نم رامتعالا ةيفنحلا دنع لضفألاو

 نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا قيقش نمحرلا دبع رمأ مالسلاو

 .ةرمعلاب مرحتل ميعنتلا ىلإ اهب جرخي
 ةعبرألا بهاذملا هقف بتك تاهمأ نم صوصنلا كل ركذنلو

 .رمتعا نمل لحلا فرط ىلإ جورخلا بوجو ىلع

 :يقرخلا مساقلا يبأ لوق ىلع «ينغملا» يف ةمادق نبا لاق

 نمو ةكم لهأ :هظفل ام (لحلا نمف ةرمعلا اودارأ اذإ ةكم لهأو)
 دارأ نإو :لاق نأ ىلإ ءميقم ريغ وأ اًميقم اهب ناك ءاوس اهب ناك

 .اقالخ اذه يف ملعن ال لحلا نمف ةرمعلا

 هريغو يكم نم مرحلا يف ناك نم :«عانقلا فاشك» يف لاقو

 يبنلا نأل لضفأ ميعنتلا نمو هاندأ نم مرحأف لحلا ىلإ جرخ

 هللا يضر ةشئاع رمعي نأ نمحرلا دبع رمأ ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ينغلب :نيريس نبا لاقو .ميعنتلا نم اهنع

 عمجيل لحلا نم مارحإلا مزل امنإو «ميعنتلا ةكم لهأل تفّو ملسو
 مالسلاو ةالصلا هيلع هرْمأو :تلق .مرحلاو لحلا نيب كسنلا يف

 ناك نمل ةرمعلل تيقوتلا ىنعم يف وه ميعنتلا نم ةشئاع رامتعاب

 نم قيض يف كاذ ذإ مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقو اذه ءةكمب
 ةكمب ناك نمل رامتعالا ناك ولف ةنيدملا ىلإ هجوتلل اًرقوتسم تقولا

 لحلا ىلإ جورخلا فلكتي نأ نود طقف يعسلاو فاوطلاب وه امنإ

 تقولا قيضو رذعلا حوضول هب قحأ اهنع هللا يضر ةشئاع تناكل
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 هللا ىلص ىيبنلا مهسأر ىلعو ماركلا بحصلا نم ريثكلا ددعلا سبحو

 .ةرمعلا نم اهغارف نورظتني ملسو هيلع

 لهأ اذإو :«مألا» يف ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاقو

 نم جرخ اذإ ءاش عضوم يأ نم ةرمعلا أشنأ ةرمعلا دارأ مث جحب

 جحلا درفأ ولو : ؛ينزملا رصتخم» يف لاقو .لحلا ىلإ يأ ءمرحلا

 مرحأو ءاش نيأ نم َّلَمَأ مث مرحلا نم جرخ جحلا دعب ةرمعلا دارأو

 .لحلا نود اهل تاقيم الو اهتاقيم نم عضاوملا برقأ نم اهب

 بهذم يف  «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» يف لاقو

 نأل رفس عون ققحتيل :[لحلا ةرمعللو] :فلؤملا لوق دنع - ةيفنحلا

 نوكيف مرحلا يف ةرمعلا ءادأو لحلا يف يهو ةفرع يف جحلا ءادأ

 .رفسلا نم عون هل ققحتيل لحلا نم اهب مرحأ

 له ةكم لهأ نم لجر نع كلام مامإلا لئثس :«أطوملا» يفو

 .هنم مرحيف لحلا ىلإ جرخي لب :لاق ؟ةكم فوج نم ةرمعب مرحي
 ةرمعلاب مرحي ال يكملا نإ .لاق امك اذهو :ىيجابلا ديلولا وبأ لاق

 هطرش نم كسنلا نأ سايقلا ةهج نمو ءاهنع هللا يضر ةشئاع

 ولف «مرحلا يف ةرمعلا لاعفأ عيمجو ؛«مرحلاو لحلا نيب عمجلا

 مرحأ نإف .مرحلاو لحلا نيب اهيف عمج امل مرحلا يف اهب مرحأ

 لخديف لحلا ىلإ جرخي نأ هيلعو مارحإلا همزل مرحلا نم يتحكلا
 نأ نم هانركذ ام كلذ هجوو .كلام مامإلا هلاق «ةرمعلاب الهم هنم

 هلوقل مرحلا يف اهؤاهتنا نوكيو لحلا نم اهب اديب نأ ةرمعلا ةنس

 نم اهأدتبا اذإف .['؟ :جحلا] * ٍقيِتعْل ِتَيَبْل لِ ع مم : ىلاعت

 لوخدلاب تمزلف ءاهل بجاولا تاقيملا ريغ نم اهأدتبا دقف مرحلا
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 لحلا نيب عمجلا نم اهطورش نم بجي ام كاردتسا بجوو اهيف

 . مرحلاو

 دنع اهيلع قفتم ةلأسملا نأ صوصنلا هذه نم تملع دقف

 يف مهدحأ عابتا بجاولا ىدهلا ةمئأ ةعبرألا بهاذملا بابرأ

 الضف رصعلا اذه ءاملع بلاغك ديلقتلاب ريدج وه نمل ىلاعت هللا نيد

 عمجملا يه ذإ مهبهاذم نع جورخلا لاحب غوسي الو مهماوع نع

 ميهاربإ جاحلا نب هللا دبع يديس هركذو نويلوصألا هررق امك اهيلع
 :هلوقب «دوعسلا يقارم» يف يولعلا

 ْهَعَنَم ٌميِمَجْلا اَهِرْيَع ُوْفَقَو ُْهَعَبَْألا ِهْيَلَع ّمْوَيْلا ٌعَمْجُمْلاَو

 ريبزلا نبا نأ «ةكم رابخأ» ىف ىقرزألا ديلولا وبأ ركذو ءاذه

 .اهجراخو هلع رس تلح دكا ءانب نم غرف امل هنع هللا يضر
 هيلع يل تناك نم :لاقو «يطابقلا اهاسكو اهلفسأ ىلإ اهالعأ نم

 هعم سانلا جرخو اًيشام جرخو .ميعنتلا نم رمتعيل جرخيلف ةعاط
 ري ملو ؛ىلاعتو هناحبس هلل اركش ميعنتلا نم اورمتعا ىتح ةاشم

 ا وة ةاه لوا روعستم» هندي فك لو افينع رقكأ ناك انوي

 «ةندب ةئام هنع هللا يضر ريبزلا نبا رحنو .«مويلا كلذ نم ةقدص

 ديلولا وبأ ىورو :تلق :لاق مث ء«ىرقلا» يف بحملا هلقنو
 اذهاجمو حابر يبأ نب ءاطع تيأر :لاق ميثخ نبا نع يقرزألا

 ةليل ناك اذإ هللا مهمحر ءارقلا نم اًسانو يرادلا ريثك نب هللا دبعو

 اورمتعاف ةنامج ةميخ ىلإ اوجرخ ناضمر رهش نم نيرشعو عست
 ىندأ ةرمعلا ىف ةكم لهأ تاقيم نأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو .اهنم

 :رمكعت- نأ ةرمعلا دارأ نمل بحأو :هللا همحر يعفاشلا لاف «لحلا

 نم مث .اهنم رمتعا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ةنارعجلا نم
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 ءاهنم رمتعت نأ ةشئاع رمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نألو ميعنتلا

 اهنم هترمعل لوخدلا دارأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ةيبيدحلا مث

 . اهيف ىلصو اهب للحت مث

 يف اهلك رمع عبرأ ملسو هيلع هللا ىلص رمتعا دق هنأ ملعاو

 غلب ام ماركلا هباحصأ نم هعم اهرضح ةيبيدحلاب هترمع ؛ةدعقلا يذ

 هم اضقلا ةرمع زر ه6 رعسلا هه فس ةنس قودي وأ ةنايعتوا اغلا

 ةنس اهب نينح مئانغ مسق امل ةنارعجلا نم هترمعو «عبس ةنس لباق

 .ةرجهلا نم رشع ماع هتجح عم يتلا هترمعو «نامث

 ةك
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 مارحلا دجسملا

 ميركلا نآرقلا يف

 يف زيزعلا هباتك يف مارحلا دجسملا ىلاعتو هناحبس هللا ركذ
 :ةرقبلا يف ةتس ءاعضوم رشع ةسمخ :

 اهسَصَر ُدَلبِه َكَئَسْلَوَك ِلَمَسلأ ىف َكِهَو تْدَمَت ئر دق :لوألا طع مك 11 2 رت -5 4" رع ار 4 م
 .6144 :ةرقبلا] والا ٍدجنْلا رع كلهم لَو

 هناا يتب ربح
 ١54[. :ةرقبلا] * ٌراَرَحْلا ٍدِجْسَمْلَأ َرلظَس تَلَهَجَو ٍلَوه## : ىناثلا لن

 « ٌراَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا َرظَس َكَهْجَو لوك َتْجَرَح ُتْيَع َنِمَّوإ# :ثلاثلا
 ١59[. :ةرقبلا]

 ١9١[. :ةرقبلا] « ارك ِدِجْسْلَأ دنع َمهولَقُت الوإ# : عبارلا

 « رار ٍرِجَْمْلا كِضاَح ُمْلْمَأ نكي ل نَمِل َكِلَد9 :سماخلا

 ١95[. :ةرقبلا]

 .[711 :ةرقبلا] «ُهْنِم ءوِلَهَأ ٌحاَرَحِإَو ٍراَرَسْلا ٍدِحْمَمْلاَوا» : سداسلا

 أ 1 كا ل 2# 1 ن 1 ًَ ءامل 97 5
 # ارا دِحَسَمْل نع مكحوذص نأ + خس وب هذئ أ ةروس يفو

 دعسلا نع 11 مهو : عضوم لافنألا ةروس ىفو «[؟ :ةدئاملا]

 : عضاوم ةثالث ةبوتلا يفو .[5 :لافنألا] # ِراَرَحْل

 .[7 :ةبوتلا] « ارا ٍدِيَسَمْلا َدنِع ْمَثدَهَع تيرا الإ » :لوألا
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 .[15 :ةبوتلا] © رار ٍدِحْسَمْلَأ ةَراَمِعوم : يناثلا

 .[؟8 :ةبوتلا] «مارحلا َدِجْسَمْلا ْاْبَرَفَي الق :ثلاثلا

 تم الل ءوِدَبَعِب رن ىلا َنَحْبْسا :عضوم ليئارسإ ينب يفو
 رارحْلا دجْسملاو# : عضوم حجحلا 7 ١ ةءارعكلا] 000

 :ناعضوم حتفلا يفو .[؟5 :جحلا] «4ساتلل ُهَنَْعَ ا

 0 : حتفلا] # ِراَرَحْلَأ كيلا ِنَع ٌُكِودَص هس : لوألا

 مهم 2 م سلا و را

 .[؟07 :حتفلا] #مارحلا- ٌدِجْسَمْلا َنلَخَنَتل# : يناثلا

 عضوم لك نأ ةيزجلا باتك يف «يواحلا» يف يدرواملا ركذو

 : ىلاعت هلوق يف الإ .مرحلا :هب دارملاف مارحلا دجسملا هيف هللا ركذ

 هب دارأ هنإف ١54[ :ةرقبلا] *ٌراَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا َرَطَس َتَكَهْجَو ٍلَوْه#

 عضاوملا ركذ دعب لاقف ينميلا فيصلا يبأ نبا امأو «ةبعكلا

 َتكلَهْجَو ٍلوف# :ىلاعت هلوقك ءةبعكلا هب دارأ ام اهنم :رشع ةسمخلا

 :ىلاعت هلوقك ةكم هب دارأ ام اهنمو ١55[ :ةرقبلا] «ِدِجْسَمْلَأ َرَلطَش

 نم هب يرسأ هنأ درو دقو ١[. :ءارسإلا] © ءوِدَبَعِب ىَرْسأ َىِذَلأ نحس

 : ىلاعت هلوقك مرحلا هب دارأ ام اهنمو .بلاط يبأ تنب ئناه مأ تيب

 :لاق «[؟8 :ةبوتلا] «ماَركْلأ َدِجْسَسْلأ اَْبَرْفي الق سَ توورتملا اَمّنِإ»

 اهنع هللا يضر ةنوميم ثيدح نم (هننس) ىف يئاسّنلا ىور دقو

 يف ةالص» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :تلاق

 دجسم الإ دجاسملا نم هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم

 اَلإ) :هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم اًضيأ يورو .«ةبعكلا

 ,«فلأ ةئامب ةكمب هتالصو» :هجام نبا ةياور يفو .«مرحلا دجسملا
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 لَصمم هيف ا كيل .ةكم نجس :ةارأ هنأ رهظي دحاسملا ركذ عم



 يف روكذملا مسالا يف لخاد لكلا نأ فاصنإلاو :لاق
 هب ردق يذلا دجسملا ىلإ فرصني امنإ قالطإلا نأ الإ .نآرقلا
 دجسملا نم انجرخو «مارحلا دجسملا يف انك :درو اذهلو فاوطلا

 نأ كش الو ءهيف انتبو ءمارحلا دجسملا يف انفكتعاو «مارحلا
 يف مارحلا دجسملاب اهنيب نم وه صتخاو ةددعتم مرحلا دجاسم

 .فرعلا

 نب ملسم نع هدج نع «ةكم رابخخأ» يف يقرزألا ركذ دقو

 :لاق يدزألا ىلع نع نايفس نع ثراحلا نب دمحم نع دلاخ
 زطالا تانك ى :دجتل نإ لور هتح كلا يضر ةريردق انآ فيععيم
 . ىعسملا ىلإ ةروزحلا نم مارحلا دجسملا دح نأ لجو

 :لاق هنأ امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو
 ىلإ ةروزحلا نم مالسلا هيلع ميهاربإ هعضو يذلا دجسملا نزف انها

 .دايجأ ليس جرخم ىلإ ىعسملا
9 3 

 ليلا



 ةمركملا ةكم

 اي توا ل ل سل ٠

 : اهب عنص امو اعَبت كلملا ركذتو ىلاعت هللا تيبو

 و ّّ 3 و 2 هر سلو جل

 هحتت ييئئاتسمتاو ىبر لذأَو
 و.

 ميشا 0 ميسا

 ْروُبَي اَهَمِلا ظ َتْدَجَوُف

 هديت نيناتأال فكعلا
 ريبخلا اَهَتِيِنَباَسَكَف
 زودُنلاِب ىَكْوأَف اًهيِف

 0 : ااَو 5 “ أ سام ١ 007 1 ا و / | 0 اي 7
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 تيبلاب فاوطلا لضف

 هلا لوسر فعمل اق هلآ اهيدعلا ينفر ومع نبا" وع
 هاصحأف اًعوبسأ تيبلا اذهب فاط نم» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص
 الإ ىرخأ عضي الو اًمدق عفري ال» :لوقي هتعمسو ؛((ةبقر قتعك ناك

 اذهب يذمرتلا هجرخأ .«ةنسح اهب هل تبتكو ةئيطخ هنع اهب هللا طح

 ميدقتو ظفللا ضعب رييغتب هجرخأو .نسح ثيدح :لاقو ظفللا

 .هرخآ ىلإ (اًمدق عفري ال» :هلوق نم متاح وبأ جرخو .ريخأتو

 . «ةجرد اهب هل عفرو» :دازو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر هنعو

 .«ةبقر قتعك ناك نيتعكر ىلصو تيبلاب فاط نم» :لوقي ملسو
 ةبقر قتعك» :لاقو يدنجلا ديعس وبأ هجرخأو «نابح نبا هجرخأ
 قتعك وهف اًعبس فاط نم» :لاقو ىئاسنلا هجرخأو «باقرلا نم ةسيفن

 ىلصو» :لاقو «مارغلا ريثم» يف جرفلا وبأ ظفاحلا هجرخأو .«ةبقر

 .(ررحم لدع وهف نيتعكر ماقملا فلخ

 هللا لوسر ىلإ لامعألا بحأ ناك :امهنع هللا ىضر هنعو

 .رذ وبأ هجرخأ .تيبلاب فاوطلا ةكم مدق اذإ 5-2 هيلع هللا ىلص

 . هلبق ءيش ىلع جرعي الأ اذهب دارأ هلعلو

 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو
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 ماقملا فلخ ىلصو اًعبس تيبلاب فاط نم» :ملسو هيلع هللا ىلص

 .«تغلب ام ةغلاب اهلك هبونذ هل ترفغ مزمز ءام نم برشو نيتعكر
 هريسفت يف اًدنسم يدحاولا مامإلا هجرخأو يدنجلا ديعس وبأ هجرخأ

 نب دمحم نع رشعم يبأ ثيدح نم بيرغ ثيدح وهو «طيسولا)
 . رباج نع ردكنملا

 تيبلاب فوطي ديعس ابأ تيأر :لاق ديعس يبأل ىلوم نعو
 فوطأ نأل :لوقي وهو «نامهط :هل لاقي هل مالغ ىلع ئَكَتُم وهو

 نم ّيلإ بحأ نيتعكر يلصأو اًرجه هيف لوقأ ال اًعوبسأ تيبلا اذهب
 يأ :اًرجه ىنعمو .روصنم نب ديعس هجرخأ .نامهط قتعأ نأ

 :لاق امهنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو
 فاوطلا ديري ءرملا جرخ اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 املق عفري ال مث هترمغ هلخد اذإف .ةمحرلا يف ضوخي لبقأ تيبلاب

 هنع طحو ةنسح ةئامسمخ مدق لكب هل هللا بتك الإ اهعضي الو
 اذإف .ةجرد ةئامسمخ هل تعفرو - ةئيطخ :لاق وأ - ةئيس ةئامسمخ

 هتدلو مويك هبونذ نم جرخ ماقملا ربد نيتعكر ىلصف هفاوط نم غرف
 ىلع كّلَم هلبقتساو ليعامسإ دلو نم باقر رشع رجأ هل بتكو همأ
 .ىضم ام تيفك دقف لبقتست اميف لمعلا فنأتسا :هل لاقو .«نكرلا

 . هتيب لهأ نم نيعبس يف عفشو

 هنأ امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع هدج نع هيبأ نع هنعو
 يف ضاخ هملتسيل نكرلا ىتأ مث ءوضولا غبسأف أضوت نم» :لاق

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ربكأ هللاو هللا مسب :لاق هملتسا اذإف ةمحرلا

 ةمحرلا هترمغ ء.هلوسرو هدبع اًدذمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو
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 هنع طحو ةنسح فلأ نيعبس مدق لكب هل هللا بتك تيبلاب فاط اذإف

 املأ نيعبس يف عفشو ةجرد فلأ نيعبس هل عفرو ةئيس فلأ نيعبس
 اناميإ نيتعكر ىلصف مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم ىتأ اذإف .هتيب لهأ نم

 جرخو ليعامسإ دلو نم اًررحم رشع ةعبرأ قتع هل هللا بتك اًباستحاو
 لمعا :هل لاقف كلم هاتأو :ةياور ىفو .همأ هتدلو مويك هتئيطخ نم

 ملو هدج ىلع ورمع هفقو اذكه .«(ىضم ام تيفك دقف ىقبي امل

 عبارلاو ثلاثلا ىلع جرفلا وبأ هعباتو يقرزألا ةعبرألا جرخأ

 وبأو رذ وبأ هجرخأ .«هتكئالم نيفئاطلاب يهابي هللا نإ) :ملسو هيلع

 .«مارغلا ريثم» يف جرفلا

 مويك هبونذ نم جرخ ةرم نيسمخ تيبلاب فاط نم» :ملسو هيلع
 : يراخبلا لاقو « بيرغ ثيدح :لاقو يذمرتلا هجرخأ . (همأ هتدلو

 نوسمخ  ملعأ هللاو  دارملاو 2 سابع نبا نع اذه ىوري امنإ

 هجرخأ .«همأ هتدلو امك ناك عجري نأ لبق اًعوبس نيسمخ فاطف

 نطل سابع نبا نع يور كلدكو ىووصتم نب يعين

 . ملعأ هّللاو انفو الإ

 ثيدحلا ءاج دقو :(755) «ىرِقلا» يف يربطلا بحملا لاق

 خيشلا هب انربخأ ء(ةرم) ناكم «اًعوبس» نيسمخ :رخآ قيرط نم

 نكي رمل نإ انذإ ىيقملا :نيهنلا يع نأ قب ىلع قيمحلا: وبآ رمعملا

 ل



 نع راطعلا ىنادمهلا نسحلا ءالعلا وبأ ظفاحلا انأبنأ :لاق ءاعامس

 انثدح :لاق يناربطلا نع هأش دذاف نفا نع ليعامسإ نب دومحم

 نع ريبج نب ديعس نب هللا دبع نع قاحسإ يبأ نع كيرش نع نامي

 مويك هبونذ نم جرخ اعوبس نيسمخ تيبلاب فاط نم» :ملسو هيلع
 اذهب كيرش نع مامه نب قازرلا دبع مامإلا هجرخأ دقو .«همأ هتدلو

 ناو لوألا فيدعللا نيشقفتادهو ءاعووبم نسمح :لافز..فاتالا

 ةرملاب دارملا :لاق نم لرقل اًدر نوكيف ةرملاب عوبسألا ةدارإل

 نأ يف ةيلاوتم اهب يتأي نأ دارملا سيلو :ملعلا لهأ لاق .طوشلا

 .هلك هرمع يف ولو هتانسح ةفيحص يف دجوي نأ دارملا امنإو ءدحاو

 ىلع لزني» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنعو

 نيفئاطلل اهنم نوتس ؛ةمحر ةئامو نورشع ةليلو موي لك تيبلا اذه
 ىلإ نيرظانلل نورشعو .؛تيبلا لوح نيفكاعلل نوعبرأو «تيبلاب
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةياور يفو 0ن(تنَنلا

 ةئامو نيرشع موي لك ةكم دجسم ؛دجسملا لهأ ىلع هللا لزنُي»

 :لقي ملو .«نيلصملل نوعبرأو» :هيف لاقو .ثيدحلا .«ةمحر

 .يقرزألاو رذ وبأ امهجرخأ .نيفكاعلل

 راهنلاب ةسمخو ليللاب عيباسأ ةعبس فوطي مدآ ناك :لاق هنعو

 «يتيرذ نم هنورمعي اًَراَّمَع تيبلا اذهل لعجا .ءبر اي :لوقيو
 يضقأ ميهاربإ همسا كتيرذ نم اًيبن هرمعم ينإ :لجو زع هللا ىحوأف

 هملعأو هفقاومو همرحو هلح هيرأو هتياقس هل طبنأو هترامع هيدي ىلع
 . هكسانمو هرعاشم
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 فاوطلا يف قراط نبا تيأر :لاق ليضف نب دمحم نعو
 كلذ يف هفاوطأ اوررحف ناتقرطم نالعن هيلعو فاوطلا لهأ هل جرفنا

 وبأ امهجرخأ . خسارف ةرشع ةليللاو مويلا يف فوطي وه اذإف نامزلا

 0 مارغلا ريثما يف جرفلا

 نأ دارأ اذإ ىلاعت هللا نإ :لاق يكملا رانيد نب ورمع نعو

 يف َكْلَملا كلذ هنذأتسا ضرألا ىلإ هرومأ ضعب يف اكلم ن يعش

 . يقرزألا هجرخأ . اهم طبهنيف مارحلا هتيبب فاوطلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا ريكي مخ نعو
 يف عفريو نيترم مِدُه هنإف تيبلا اذه نم اوعتمتسا» :ملسو هيلع

 .نابح نبا هج رخأ «ةئلاثلا

 اذه ةرايز نم اورثكأ :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 ناآرقلا ةوالت نم اورثكأو .هناكم سانلا ىسنيو عفري نأ لبق :تيبلا

 ا ع ل ا :اولاق . عفري نأ لبق

 ال اوسني ىتح ارفق وأ اًرفص حبصتف اليل اهيلع ىرسُي :لاق ؟لاجرلا
 ىلإ نوعجريو هب ملكتنو الوق لوقن انك دق :نولوقيف .هللا الإ هلإ
 يأ :«اًرفص» ىنعمو .يقرزألا هجرخأ.مهمالكو ةيلهاجلا راعشأ

 ولع

 لبق تيبلاب فاوطلاب اورثكتسا» :لاق هنع هللا يضر يلع نعو

 علصأ عمصأ ةشبحلا نم لجر ىلإ رظنأ ينأكف .هنيبو مكنيب لاحي نأ
 .روصنم نب ديعس هجرخأ .(مدهي وهو هيلع اًسلاج نيقاسلا شمخ

 . سانلا نم نذألا ريغصلا :عمصألا ىنعمو

 فسار ة رقيكلا: قيمحلا يذلا : علصألاو

 لهتنا .امهقيقد :نيفاسلا شمخو
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 بازيملا تحت ءاعدلا لضف

 فاوطلا يف 3

 نم ٠0 ةئس اهتنب نيح شيرق ةبعكلل اًبازيم عضو نم لوأ
 .فقس الب كلذ لبق تناك ثيح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةدالو

 اًبازيم اهل عضو امهنع هللا يضر ريبزلا نب هللا دبع اهانب امل مث
 لعف اذكهو «ءشيرق تلعف امك ليعامسإ رجْجِح ىلع هبصم لعجو
 . جاجحلا اًضيأ

 : نيببسل ةبعكلا بازيم يف ليدبتو رييغت عقو دقو
 .هريغ لمع بارخ هارتعا اذإ ناك هنأ :امهدحأ

 نيملسملا ءامظع نم ءاينغألا وأ كولملا ضعب ناك : يناثلاو

 يف ننفتلا عم هلبق يذلا عزنيو ةبعكلا يف بكريف اًبازيم ةبعكلل يدهي
 ناطلسلا لمع دقو .ةضفلاو بهذلاب هتيلحتو هناقتإو هعنص
 يف بكرو 1١1175 ةنس ةينيطنطسقلاب عنص اًبازيم ناخ ديجملا دبع
 ان نيسمخ وحن بهزلاب حفصم وهو ةنسلا سفن

 .ةفرشملا ةبعكلاب نآلا دوجوملا وهو بازيم رخآ وهو :تلق
 ةمئأ نع راثآ بازيملا تحت ءاعدلا لضف يف ءاج دقو

 .نيعباتلاو ةباحصلا

 18١. :ص «ةمالسابل ةبعكلا خيرات نم بيذهتو راصتخاب )010(
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 :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يقرزألا ىور ام :اهنمف

 نبال ليق .راربألا بارش نم 0 رايخألا ىلصم يف اولص
 بنا بثت انبوب ” ليف هضاريملا تحت لاق ؟رايخألا :ىلزطما :انن : قفايغ

 .'''مزمز ءام :لاق ؟راربألا

 تحت ماق نم :لاق هنأ ءاطع نع يقرزألا ىور ام :اهنمو

 "'همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخو هل بيجتسا اعدف ةبعكلا بازيم
 بعشم تحت ماق نم :لاق ءاطع نع اًضيأ يقرزألا ىورو

 وهو ءاهئام ىرجم :ةبعكلا بعثمو ." هل بيجتسا اعدف ةبعكلا
 ظ ةفازيملا

 لضف نع ةتباثلا ثيداحألا ىف :: ماج اه. نانآل ا: ةدهلا تيك

 :ءاجتساو توتذلا تارقع نمد لدفتلا اة . يد تايقر, قازاعلا
  بازيملا تحت وهو هصوصخب فيرشلا ناكملا اذهو .ءاعدلا

 يف ماع ميظعلا لضفلا اذه نإف «مومعلاب ةرئادلا كلت يف لخدي
 . ميركلا تيبلا كلذ ءاحنأ

 ردكم ةكراتف دكامأ اناس ةووكذملا ىكامأل ا هده تناك انو

 ندين ناك :كلدك تناك انل .«ةفباق ايار: صئاضخو لئابشألا هكناذ
 ناكملا نأل كانه ءاعدلا ةصرف منتغي نأ اهب لح وأ اهيف فقو نمل

 .هلوبقو لمعلا ةفعاضم يف رثأ هل لضافلا نامزلاك لضافلا

 .فاوطلا يف لاقي ماع اهضعب ةفلتخم راكذأ تدرو دقو

 :كلذ نمو «نكامألا كلت ضعبب صاخ اهضعبو

 )١( سابع نبا ىلع فوقوم وهو ديج هدنس ثيدح .
 ) )0.ديج هدنسو ءاطع ىلع فوقوم ثيدح
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 عبس فاط نم نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع ءاج ام ١

 اعبرأ وأ نيتعكر عكر مث لجو زع هللا ركذب الإ ملكتي ال تافيوطت

 هجرخأو روصنم نب ديعس هجرخأ :«ىرقلا» يف لاق «ةبقر لدعف
 .صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ىيقرزألا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره وبأ ىورو - ١
 هللا ناحبس الإ ملكتي ال اًعبس تيبلاب فاط نم» :لاق هنأ ملسو

 تيحم هللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو

 .«تاجرد رشع هل عفرو تانسح رشع هل تبتكو تائيس رشع هنع

 .هجام نبا هجرخأ :«ىرِقلا» يف لاق

 هيلع مدآ جح :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع "' 

 رب :اولاقف فاوطلا يف ةكئالملا هتيقلف اًعبس تيبلاب فاطف مالسلا
 :لاق «ماع يفلأب كلبق تيبلا اذه انججح انإ اَمأ ءمدآ اي كجح

 هللا ناحبس :لوقن انك :اولاق ؟فاوطلا يف نولوقت متنك امف

 الو :اهيف اوديزف :مدآ لاق .ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو

 .هللاب الإ ةوق الو لوح

 رهسع مالك نفكأ ناك لاق حيجبت ىحأ قا نعوم

 يف انتآ انبر :فاوطلا يف امهنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبعو

 .ىقرزألا هجرخأ .رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا

 يضر باطخلا نب رمع تيأر :بيهص نب بيبخ لاقو - 4

 يف :اننآ اني. لوقي.انأ لإ: ئريخم هلا امور تينلاب هنفوطي وهو ةتع# هللا
 تدل 0 كلا نانا تانغ انتو يحب رع ل نو سجل اقل
 ا .ةداعلاو
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 ةثالثلا طاوشألا تيبلاب فاط اذإ ناك هنأ ةورع نعو - 5

 اهني نفد قا مدعي نحت عن اور كنا لإ :هلردكل مهللا :لوقي

 .(أطوملا» ىف كلام هجرخأ .هتوص

 هللا لوسر نأ هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نعو -
 قاقشلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 . «(قاطي ال رمأ لك نمو قالخألا ءوس نمو قافنلاو

 امأو ء.هلهأو مالسإلا ةقرافمف :قاقشلا امأ : ملسأ نب ديز لاق

 انزلاف :قالخألا ءوس امأو ءرفكلا رارسإو ناميإلا راهظإف :قافنلا

 .قالخألا

 ىف ىكلاملا :ئشلدنألا تببخ نبا هةجرخغأ :«ئرقلا» ىف“ لاق

 .(«ةيعدألا عماج) هباتك

 ىف اهب ةصاخ اًراكذأ اهل نأ ةنسلا ىف درو ىتلا نكامألا امأ

 :ىهف فاوطلا

 ١ رححلا مالتسا دنع :

 نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةباحصلا ضعب لأس دقو

 : لبو هيلع اللا ياض اقف رككلا ةالعما نع هقولوكي يذلا
 دمحم ةباجإل اًقيدصتو هللاب اناميإ ربكأ هللاو « هللا مساب :اولوق»

 . ىعفاشلا هجرخأ . «ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلع يلصي مث كيبن ةنسو كباتكب اقيدصتو كدهعب ءافوو كب اناميإ
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 كب ائناميإ مهللا ءربكأ هللا :لوقي هنع هللا يضر يلع ناكو

 .رذ وبأ امهجرخأ .كيبن ةنسو كتنسل اًعابتاو كباتكب اًقيدصتو

 هللاو هللا مساب :لوقي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناكو
 هللاب تنمآ هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال ءهللا اناده ام ىلع ربكأ
 هللا :ةنزذن نيه نغدي امو" :ىدلاو «فاللاو: "' توعاطلا  :توقكو

 أ رس 2 هاب «هم ا < هم ويم مرج م هت رم

 ١195[. :فارعألا] «َنيِحِلَّصل ىلوس وهو بنكلا لْزَن ىِذَلَأ ُهَّشأ ىّنلو نإ

 .ىقرزألا هجرخأ

 : رّجَحلا ىّداح املك ريبكتلا - "

 ءريعب ىلع هلك يبنلا فاط :امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 هجرخأ اكو .هذنع ناك ءيسشب هيلإ نانا نكرلا ىلع كا املك

 عك رلا دفع ريبكتلا هيلع قزرو..قراخبلا
 ؟ 1 ل ' : :
 دوسالا رجحلا ىذاح املك تحاو : هللا همحر ّيعفاشلا لاق

 اًبنذو ءاروربم اّجح هلعجا مهللا :هِلّمر يف لوقي ناو هوكي نأ

 رفغا ٌِبَر :ةعبرألا فاوطلا يف لوقيو .اًروكشم اًيعسو ءاروفغم
 ايندلا يف انتآ مهللا .مّركألا ٌرعألا تنأو «ملعت امع ٌفعاو ؛محراو

 .هنع ىقهيبلا هاكح .رانلا باذع انقو «ةنسح ةرخآلا ىفو .ةنسح

 '"'  ىناميلا نكرلا مالتسا دنع لاقي ام :

 هب َلُكَو» :لاق لك يبَّنلا نأ ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 كلأسأ ينإ مهللا :لاق نمف  يناميلا نكُرلا ينعي اكلم نوعبس

 .هللا نود نم دبع ام لك :توغاطلا )١(

 . ةيلهاجلا يف امهنودبعي اوناك ةراجح نم نامئنص : ىزعلاو تااللا ()
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 .ةنسح ايندلا يف انتآ مهللا .ةرخآلاو ايندلاو نيدلا يف ةيفاعلاو َوْفعلا
 نبا هجرخأ . «نيمآ :اولاق .رانلا باذع انقو نة تي ةرخآلا يفو

 6 سس

 ..نيمآ :لوقي .يداني ُكَّلَم هدنعو الإ يناميلا نكرلاب تررم ام»

 ةرخآلا ىفو .ةنسح ايندلا ىف انتآ مهللا :اولوقف هب متررم اذإف .نيمآ
 بي

 ه0

- 0 

 0 1٠

 و قب هج رخأ . (رانلا باذع انقو ءةنسح

 نإف «نيثيدحلا نيب ٌداضت الو :يربطلا ٌبحملا ظفاحلا لاق

 مام تف املإو ءاكناو نيمآ وق: اوقلكت ملا: دينوولك وم قيفتكلا
 ِِع -و ِِع 2و 2

 وأ ًءاعد عمس ءاوس ءاّمئاد نيمآ :لوقي نأ فّْلُك كّلَملاو .ءاعدلا

 سابع نبا نع رخآ قيرط يف يور ام لّمْحُي اذه ىلعو .هعمسي مل

 كلم يناميلا نكرلا ىلع» :لاق ِةَك يبنلا نع ءامهنع هللا يضر

 انبر :اولوقف هب متررم اذإف «ضرألاو تاوّمسلا هللا قلخ ذنم هب لكوم

 هنإف ءرانلا باذع انقو .ةنسح ةرخآلا ىفو «ةنسح ايندلا ىف انآ

 .«مارغلا ريثم» يف جرفلا وبأ ظفاحلا هدرا . «نيمآ ريا لو

 هنكل ءءاعدلا دنع هنيمأت نأ ىلع لدي هظفل ٌرِهاَظ ناك نإو

 . .َنيمأ ...َنيمأ :لوقي هنإف :ريدقتلا نوكيو «هانركذ امل لمتحم

 ننعم ىلع اهيل ةليحو :«نيكدحلا نيب اتم هيلع لمحت ةاكئاق

 آَنّبر# :ىلاعت هلوق يف ةنسحلا ريسفت يف نسحلا نع ءاج دقو

 «ِراَّئلأ َباَذَع اَنِقَو ٌةَسَح َوَرْألا فَ ٌةككَح اسيُدلأ ىف اتينا
 ةنسحلاو «ةدابعلاو ةعاطلا :ايندلا ىف ةنسحلا :لاق 70١[« :ةرقبلا]

 ا .ةنجلا :ةرخآلا يف
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 ةييقلاو نيخلل قيفوتلا ةايناذلا" ىف ةثسحللا :ةزيه لاكو
 هةففلا :ةرخآلا يف ةنسحلاو «فافكلاو

 :ةرخآلا يفو ءةحلاصلا ةأرملا :ايندلا يف ةنسحلا :ليقو
 .ٌنيِعْلا روحلا

 .ىَقَي نم تطَّقَس امك ءواولا تطقسف ءانِقْوِإ :انق لصأو
 ُْتَبِلُثِجا اهنأل ءاهنع ِءانغتسالل لصولا فلأ تطقسو ءيَقْوَي هلصأو
 .رانلا باذع نم َنْيَقَوَم انلعجا :ىنعملاو .واولا نوكسل

 نكرلاب َّرَم اذإ ناك هنأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو
 لَو هللا لوسر ىلع مالسلا .ربكأ هللاو .هللا مسب :لاق يناميلا
 ءرقفلاو ءرفكلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا .هتاكربو هللا ةمحرو
 ندد ىفتانلا نير ةرخال اور اهدنا: ىف: ىرحلا كقارمو ةذدلاو
 ا .رانلا باذع انو ب ول يفو «ةنسح

 ّرم اذإ ناك كك يبّنلا نأ :هللا همحر بّيسملا نب ديعس نعو
 .يقرزألا امهجرخأ .كلذ لاق «نكرلاب

 : نييناميلا نيئكرلا نيب لاقي ام  ؛

 ةعمع لاق: هك ..هللا نقار بناسللا نيا كغ ودع
 ايندلا يف انتآ انبر» :نّيّيناميلا نينكرلا نيب ام لوقي ْةْلَك هللا لوسر

 دواد وبأ هجرخأ .ه«رانلا باذع انقو «؛ةنسح ةرخآلا ىفو .ةنسح
00 

 :نينكرلا نيب لوقي ناك هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 يل ةبئاغ ّلك َىلَع فّلْخاو ءهيف يل كرابو ينتقزر امب ينعُنَف مهللا
 .روصنم نب ديعس هجرخأ .ريخب
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 ءريخب يل ةبئاغ لك يف ينظفحاو :لاقو يقرزألا هجرخأو

 ملو دك ىلا نع سابع نبا هاور دقو .ريدق ءيش لك ىلع كنإ

 .نينكرلا نيب امب هُّدْيَقُي

 : بازيملا ةاذاحم دنع لاقُي ام  ه

 ىذاح اذإ ناك ِةلكَي ىبّنلا نأ «هيبأ نع ءدمحم نب رفعج نع

 دنع ةحارلا كلأسأ ينإ مهللا» :لوقي فاوطلا يف وهو ةبعكلا بازيي
 .يقرزألا هجرخأ .«باسحلا دنع وفعلاو «توملا

 بازيملا تحت وعدي دحأ نم ام» :لاق ٍلكَي هللا لوسر َّنأ يور

 . "ل كّسنم يف انخايشأ ضعب هركذ .«هل بيجتسا الإ
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 )١( :ىرَقلا ّمأ دصاقل ىرقلا ١8" ٠١".
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 تين امك «ةبعكلا بابو ةوضشالا رجحلا نيب ب أم وه : مزتلملا

 و. د رهعملارب ىيعدملا راو لاك .سابع نبا نع كلذ
 . هذنع لوعديو هنومزتلي سانلا نأل مزتلملاب

 اهيف باجتسي يتلا نطاوملا نم هنأ تبث كلذلو «ميظع هلضفو

 . ءاعدلا

 هردصو ههجو عضو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ تبث دقو

 . هلع هللا ىضر تاوفص نب نمحرلا لبع لاق .مزتلملاب هيفكو هيعارذو

 «يبايث نسبلأل :تلق .ةكم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حتف امل

 هللا ىلص هللا لوسر عنصي فيك نرظنألو «قيرطلا ىلع يراد تناكو

 وه ةبعكلا نم جرخ دق لَك يبنلا تيأرف تقلطناف ءملسو هيلع

 اوعضو دقو ميطحلا ىلإ بابلا نم تيبلا اوملتسا دق «هباحصأو

 هاور . مهطسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو تابلا ىلع مهدودخ

 م الو دايز يبأ نب ديزي هدانسإ يف :يرذنملا لاقو «دواد ا

 يفو ا هب درفت ءاذه ديزي نأ ينطقرادلا ركذو 6 هب

 اًمزتلم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تينأَر :دحخأ ندع ةئاور

 )١( ىقرزألا ١/ »”517مارغلا ءافشو ١/١47« فيطللا عماجلاو 47.
 ) )0دواد 5 نئس رصتخمم ”/ 7/86.
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 عم تيبلا نيمزتلم سانلا تيأرو «بابلاو رجحلا نيب ام بابلا
 ."'”ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دقو  امهنع هللا ىضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لاقو

 تناو: يذلا ناكملا هللاو اذه :- رجحلاو بابلا نيب تيبلا مزتلا

 ةياور يفو .هجام نبا هاور .همزتلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ماقأو رجحلا ملتسا مث فاط هنع هللا يضر هللا دبع نأ ةةزاق ىفا

 اذكه هيفكو هيعارذو ههجوو هردص عضوف بابلاو نكرلا نيب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر اذكه :لاق مث اًطسب امهطسبو
 . هلعفب

 . مزتلملاب ههجوو هردص قزلي امهنع هللا يضر رمع نبا ناكو

 نب نمحرلا دبع لوق امأو «بابلاو نكرلا نيب ام وه مزتلملاف
 اوهلعتا ةياحضأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر هنإ ناوفص

 هللا ىلص لوسرلا نأب هنع باجيف ءميطحلا ىلإ بابلا نم تيبلا
 اوري مل مهترثكلف هباحصأ امأو .مزتلملا الإ مزتلي مل ملسو هيلع

 ام مهبلاغ مزتلاو مهضعب هيف فقوف اًعيمج مهعسي مزتلملا يف اعضوم
 . ميطحلا ىتح رادجلا نم ىيقب

 نطاوم نم برجم نطومو ءاعدلا باوبأ نم باب مزتلملاو
 كلذب انربخأ دقو .دصقلا حصو ةينلا تقدص اذإ ةباجتسالا

 هيف باجتسي عضوم مزتلملا» :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 وه ثيدحلا اذهو .«اهباحتسا الإ ةوعد دبع هيف هللا اعد ام «ءاعدلا

 1 ةمحب هافيؤرب دقي ممزتلكلا ىف :ءاعنلا ةباجإب ليساسعلا تثينجحلا

 30/4 ويعسلا لذي(



 يولع ديسلا دلاولا مامإلا انديس نع اهنم ءةددعتم قرط نم ةاياسم

 نادمح رمع خيشلا انخيش انربخأ :لاق ىلاعت هللا همحر يكلاملا

 ديسلاو يجنزربلا ليعامسإ نب دمحأ ديسلا ةمالعلا انربخأ :لاق

 يكملا هللا بسح ناميلس نب دمحم خيشلاو يرتولا رهاظ نب يلع
 دباع دمحم انربخأ :لاق يولهدلا ينغلا دبع خيشلا انربخأ :اولاق

 انربخأ :لاق يراصنألا نيسح دمحم خيشلا انربخأ :لاق يدنسلا

 انربخأ :لاق ىبرغملا هللا دبع نب دمحم نب دمحم نب دمحم

 يللا هلع نب دمحم ةيشلا :انريخأ هالات ىرصتلا كا نونا دع
 انربخأ :لاق يكبسلا ليلخ نب دمحأ باهشلا انربخأ :لاق يلبابلا

 ايركز يضاقلا انربخأ :لاق يطيغلا يلع نب دمحأ نب دمحم مجنلا

 انربخأ :لاق ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا انربخأ :لاق يراصنألا

 :لاق ةعامج نب زيزعلا دبع نيدلا زع نب ركب وبأ نيدلا فرش
 :لاق نالع نب يكم انربخأ :لاق يرمعلا هللا لضف نب ىيحي انربخأ

 دوعسم نب رايدزيإ حتفلا ابأ تعمس :لاق يفلسلا رهاط وبأ انربخأ

 نابللا رصن نب دمحم نب يلع نسحلا ابأ تعمس :لوقي يونزغلا
 لوقي ناجرجب يمهسلا فسوي نب ةزمح مساقلا ابأ تعمس :لوقي

 :لوقي رصمب زازبلا فلخ نب دمحم نب هللا ديبع مساقلا ابأ تعمس

 ركب ابأ :ةعحس :لوقر :ئراضتالا تضارب عب ةيبحلا نيب دمحم ةعفس

 تعمس :لوقي يديمحلا قارو وهو يكملا سيردإ نب دمحم

 :لوقي ةنيبيع نب نايفس تعمس :لوقي يديمحلا ريبزلا نب هللا دبع
 هللا يضر سابع نب هللا دبع تعمس :لوقي رانيد نب ورمع تعمس
 مزتلملا» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا تعمس :لوقي امهنع

 .«اهباجتسا الإ ةوعد دبع هيف هللا اعد ام ءءاعدلا هيف باجتسي عضوم

 هيف لجو زع هللا توعد ام هللاوف :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق
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 اقارب ورم لاقز 6 نإ تاجا ذل فيرا اذه :كعمس لوعطت
 تعم لق ىناجأ الإ هيفا هيو, عدلا .توضنق رمأ  ىفحا امنهللاز
 كلذ ةناينس لاق. اهيدع للا: يشر, سابع نبا نم تيدجتلا اذه
 ةاورلا نم دحاو لك لاق اذكهو .كلذك انأو :يديمحلا لاقو ءانأ

 انأو :لاق هللا همحر دلاولا انديس ىلإ لصو نأ ىلإ هللا مهمحر

 . اهتباجإ ترهظو ةريثك رومأب مزتلملا يف هللا دمحب توعد

 ةيويند ةريثك رومأب مزتلملا يف هللا توعد هللا دمحب انأو :تلق

 يف اهروهظ وجرأو «ةيويندلا يف اهتباجإ يل ترهظف ةيورخأو
 .ةيورخألا

 نع السلسم «افشلا» ىف ضايع ىضاقلا هجرخأ ثيدحلا اذهو

 نب دمحم ةماسأ ىبأ نع يورهلا سابعلا ىبأ نع ىلع ىبأ ظفاحلا

 هللا لوسر تعمس : هئيدح ظفلو .روكذملا هدئسب دشار نب نسحلا

 الإ مزتلملا اذه يف ءيشب دحأ اعد ام» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 هةةعفعم لكم ءيسب هللا توعد ام انأو :وار لك لاقو . (هل بيحتسا

 .يل بيجتسا الإ

 نم «سودرفلا دنسم» ىف ىمليدلا هجرخأو :بيطلا نبا لاق

 هللا يضر سابع نبا نع رانيد نب ورمع ثيدح نم بيرغ نسح
 :ةيع قديما كتاك نكملا نرد قب ةمحتش ةلملس هب فرقت امهنع

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع ريبزلا يبأ ثيدح نم يور دقو

 وهو .(امهننساا نيف ىقهيبلاو روصنم نب ديعس هجرخأ امك ءافوقوم
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 مدآ نأ هدنسب ىيقرزألا هاور ام مزتلملا لضف يف ءاج اممو

 هاجو ىلص مث لزن نيح تيبلاب اًعبس فاط مالسلاو ةالصلا هيلع

 يتريرس ملعت كنإ مهللا :لاقف مزتلملا ىتأ مث نيتعكر ةبعكلا
 يل رفغاف يدنع امو يسفن يف ام ملعتو يترذعم لبقاف يتينالعو

 رشابي اناميإ كلأسأ ينإ مهللا .يلاؤس ينطعأف يتجاح ملعتو يبونذ

 اضرلاو يل تبتك ام الإ ينبيصي نل هنأ ملعأ ىتح اًقداص اًئيقيو يبلق

 تاوعدب ينتوعد دق مدآ اي :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف «يلع تيضق امب

 همومه تفشك الإ كدلو نم دحأ اهب ينوعدي نلو كل تبجتساو

 نيب ىنغلا تلعجو هبلق نم رقفلا تعزنو هتعيض هنع تففكو همومغو

 ةمغار يهو ايندلا هتتأو رجات لك ةراجت ءارو نم هل ترجتو هينيع
 >تاولطلا ةنمكتاك مدآ فاط كيف :ةلاق اعد ال ناك ذرز

 نب هللا دبع ىلع فوقوم هنأ الإ ديج هدنس ريخلا اذهو :تلق

 رخآ قيرط نم يقرزألا هاور نكلو «موزخم ينب ىلوم ناميلس يبأ
 ناميلس نب صفح هيفو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اًعوفرم

 .تاقث هلاجر ةيقبو .كورتم وهو
2 3 
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 تيبلا ىلإ رظنلا لضف

 نم لعج ىلاعت هللا نأ ىري اهلضفو تادابعلا عاونأ عبتت نم
 نس حابم فولأم لك عون نمو «ةدابع ناسنإلا دنع ةداع لك سنج

 ةيؤرلاو رظنلا درجم يفف «ىفوألا ءازجلا ىزجُيو اهلعف ىلع بائي
 .مارحلا تيبلا ىلإ رظنلا وه كلذ ءاهيلع بائثي ةلضاف ةدابع وه رظن

 «ةدابع ةبعكلا ىلإ رظنلا» :اًعوفرم اهنع هللا يضر ةشئاع تور
 هدانسإو :«رينملا جارسلا» يف يزيزعلا لاق .خيشلا وبأ هاور

 صسقف  .

 ميسقت امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يف درو دقو

 ىلإ رظنلا صخو تيبلاب ةقلعتملا تادابعلا عاونأ ىلع تامحرلا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .ةمحر نيرشعب اهنم تيبلا

 اهنم نوتس ؛ةمحر ةئامو نورشع ةليلو موي لك تيبلا اذه ىلع لزنيلا

 نيرظانلل نورشعو «تيبلا لوح نيفكاعلل نوعبرأو «تيبلاب نيفئاطلل
 ةكم دجسم ؛دجسملا لهأ ىلع هللا لزني» :ةياور يفو .«تيبلا ىلإ
 ملو «نيلصملل نوعبرأو» :اهيف لاقو .«ةمحر ةئامو نيرشع موي لك

 .''"”يقرزألاو رذ وبأ امهجرخأ «نيفكاعلل» :لقي

 يف يناربطلا هاور :«ةنسحلا دصاقملا)» يف يواخسلا لاق

 ) )1١ىرقلا 59٠.



 ظفلو «هدنسم» يف ثراحلاو يقهيبلاك نورخآو يقرزألاو .«همجاعم»

 اهلثمو «ةكم لهأل نورشعو نيفئاطلل نوتسف ؛ةمحر ةئام : مهضعب

 .دئاوف هيف اًءزج ةكمب هيف تيلمأو :يواخسلا لاقو «سانلا رئاسل

 يضر سابع نبا ثيدح يرذنملا ركذو :تلق .ها .ىقارعلا هنّسحو

 ْ 0 55 7 لاقرب اذه اميل هللا

 نع تايضرلا واله جيش ةنك ىف :ىراطلا ةطئاحتلا يلكت هكر
 ميسقت نأ وه يل رهظ امك كلذ ةصالخو داجأو ضافأو عون لك

 : نيهجو ىلع لوأتي تامحرلا هذه
 ىلع ال «ىمسملا ىلع ةيوسلاب مهنيب تامحرلا ةمسق :لوألا

 رظان لكلو ةمحر نوتس فئاط لكل لصحيف «ةرثكو َةلق لمعلا ردق
 .نوعبرأ لصم لكلو ةمحر نورشع

 لمعلا ردق ىلع مهنيب اهتمسق  رهظألا وهو :لاق  :يناثلا

 مهلك نيفئاطلا نيب ةمحر نوتسلا نوكتف فصولاو ددعلا يف
 كرتشي ىتح نيلصملا نيب نوعبرألاو مهلك نيرظانلا نيب. نورشعلاو

 دحاولا درفنيو تامحرلا كلت نم ةدحاو ةمحر ىف ريفغلا مجلا

 .هجولا اذهل هراهظتسا ديؤت اًرومأ ركذو «ةريثك تامحرب

 :ىلوألا :نيتياور ثيدحلل  مدقت امك  «ئرِقلا» يف ركذ دقو

 .(دجسملا لهأ ىلع لزني» :ةيناثلاو .«تيبلا اذه لهأ ىلع لزني»

 ديري نأ زوجي لب «نيتياورلا نيب َداَضَت الو :يربطلا ظفاحلا لاق

 ٍلَوْه## :ىلاعت هلوق ليلدب ءدجسم هيلع قلطيو تيبلا ةكم دجسمب
 دجسم ديري نأ زوجيو ١44[« :ةرقبلا] © ٌواَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا ٌرْطَس َتلَهْجَو

 ليزنتلا تيبلا ىلع ليزنتلاب دارملا نوكيو .رهظألا وهو «ةعامجلا

 5167/7 تيغرتلا» (1)



 يف ةنئاكلا تادابعلا عاونأ ىلع تمسق اذهلو .دجسملا لهأ ىلع

 .دجسملا

 هللا ىلص يبنلا نع هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نعو
 ريثما بحاص هجرخأ .«ةدابع مارحلا تيبلا ىلإ رظنلا» :ملسو هيلع
 . (ىرقلا» يف اذك .«مارغلا

 .قباسلا ةشئاع ثيدح هل دهشي :تلق

 هذه لئاضف نم ةلمج نع فلسلا نم ريثك ربع دقو :تلق

 باب تحت لخدتو ونهو هتفرعمو هقوذت بسحب لك ةدابعلا

 .كلذ هسفن يف عقو نإ كلذ نم اًئيش هرظن يف لكشتسي نمل ليوأتلا

 لئاضف يف ةلوبقم ٌراثآ اهنكل ةعوفرم ثيداحأ نكت مل نإو يهو

 .(05"7) «ئرِقلا» يف يربطلا ظفاحلا لاق «لامعألا

 ةبعكلا ىلإ رظنلا :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 .ناميإلا ضحم
 .ةدابع ةبعكلا ىلإ رظنلا :لاق هنأ دهاجم نعو

 اناميإ ةبعكلا ىلإ رظن نم :لاق بيسملا نب ديعس نعو
 .همأ هتدلو مويك اياطخلا نم جرخ اًقيدصتو

 اهمايق .«ةئس ةدابع لدعي تيبلا ىلإ رظنلا :لاق ءاطع نعو

 .اهدوجسو اهعوكرو

 اناميإ ةبعكلا ىلإ رظن نم :لاق يندملا بئاسلا يبأ نبا نعو
 . رجلا نم قورلا اتاجفنا امك «يوددلا هع تين اف :انيدوعتو

 .«مارغلا ريثم» بحاص امهجرخأ
 مئاصلا ةلزنمب هيلإ رظانلاو «ةدابع تيبلا ىلإ رظنلا :لاق هنعو

 ةعبرألا جرخأ .هللا ليبس يف دهاجملا تبخملا مئادلا مئاقلا

 . ئهتنا . عضاوتملا عشاخلا عضاخلا :تبخملاو .(يقرزألا)
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 هبابحتساو تيبلا لوخد لضف

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 اروفغم ةئيس نم جرخو ةنسح يف لخد تيبلا لخد نم» :ملسو هيلع
 . (هل

 نسح ثيدح وهو يزارلا مامت هجرخأ :يربطلا بحملا لاق
 . '"”حابر يبأ نب ءاطع ثيدح نم بيرغ

 هب درفت :لاقو ءيقهيبلا هاورو :يقارعلا ةعرز وبأ لاق

 .فيعض وهو لمؤملا نب هللا دبع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 نب لالبو ةحلط نب نامثعو ديز نب ةماسأو وه ةبعكلا لخد ملسو

 .يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا .حابر

 هلوخد بابحتساو تيبلا لضف نيثيدحلا نيذه يفف :تلق
 قفتم اذهو :يقارعلا ةعرز وبأ لاق .مالسلاو ةالصلا هيلع هب ًءادتقا

 .ها هيلع

 ريثكلا ريخلا اذه لوصح يف ةبغرو باوثلا اذهل اضرعت اًضيأو
 ال ناك نإ تيبلا لوخد ٌبحتسأو :يعفاشلا لاق .ليزجلا لضفلاو

 .هلوخدب اًدحأ يذؤي

 )١( ىرقلا 507.



 يف ناك ملسو هيلع هللا ىلص هلوخد :يقارعلا ةعرز وبأ لاق

 لخدي ملو ءرمع نبا ثيدح نم «نيحيحصلا» يف وه امك حتفلا
 ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع «نيحيحصلا» يف امك هترمع يف ةبعكلا

 هكرت لعلو ءهجح يف هلوخد ملعأ اميف لقني ملو ءامهنع هللا يضر
 سيل وهو «كسانملا نم هنوك مهوتي الئل هتجحو هترمع يف لوخدلا

 يف ناك هلوخد :يقهيبلا لاقو .مدقت امك ةلقتسم ةنس وه امنإو اهنم

 .امهنيب ةضراعم الف هترمع يف ىفوأ يبأ نبا ثيدحو هتجح

 حتفلا يف ناك امنإو ءدودرم هتجح ىف هلوخد نأ نه فوكذ امو

 نأ يف فالخ ال :«(ملسم حرش» يف يوونلا لاقو .هتمدق امك

 .عادولا ةجح يف نكي ملو حتفلا موي ناك هلوخد

 يف يأ  هلوخد مدع ببسو :ءاملعلا لاق :كلذ دعب لاق مث

 نوكرشملا نكي ملو رّوّصلاو مانصألا نم تيبلا يف ناك ام  هترمع

 هيف ىلصو تيبلا لخد ةكم هيلع ىلاعت هللا حتف املف اهريغيل هنوكرتي
 يف لخدل هركذ ام ىنعملا ناك ول :تلق .هلوخد لبق روصلا لازأو

 .ملعأ هللاو ءهجوأ هتيدبأ يذلا ىنعملا لعلف «عادولا ةجح

 لوخدب تيملا بلقلا ءايحإ» يف هللا همحر يدلاو لاق :لاق مث

 نع (دعس نبا تاقبط» ىفف .ةكمب وهو ةرجهلا لبق امأو :«تيبلا

 ىلع :ايلخر مذاب و 'ةالسلا هيلع دنا ةضق ءانأ .ىد. ةنعلط قب نامتع

 ينطقرادلا هاور «نيترم حتفلا موي اهلخد هنأ تاياورلا ضعب يف نأ

 جرخ مث تيبلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لخد :لاق رمع نبا نع
 ؟ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص له :لالبل تلقف هفلخ لالبو

 ودعا زف وملعلا نيتاناك ملفا هال لاك

 )١( بيرثتلا حرط ١١١/0.
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 : هللا همحر ةيكلاملا يتفم دباع دمحم خيشلا لاق :تلق

 ىف نيمألا لاق اليل ولو تيبلا لوخد تابحتسملا نمو

 زجع نمف «.ةمرحلا بجوأ امبير ام ةمحزلا نم انأز نكل :(«هكسانما

 . ىهتنا .هنم هنإف هيف لفنتيو رجحلا لخديلف كلذ نع

 :اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلل ملسو هيلع هللا ىلص لاق لقو

 وه امنإف ءرجحلا ىلخداف تيبلا لوخد ٍتدرأ نإ ءرجحلا ىف ىَلص»

 نم هوجرخأف ةبعكلا اونب نيح هورصقتسا كموق نكلو تيبلا نم ةعطق
 .''"'ها .«ىواصلا» ىف اذك .««تيبلا

 لدخساو ه«ةتيسلا لوخد ملعلا لهأ ضعب ةرك لقو :اثدلف

 «تلعف نكأ مل ىنأ تددوو ةبعكلا تلخد» :لاقف ءهل تلقف نيزح

 يذمرتلاو دمحأ هجرخأ .«يدعب نم ىتمأ تبعتأ نوكأ نأ فاخأ ىنإ

 .دواد صا هححصو

 هلوخد :لوقن لب «هيف ةلالد الو :يربطلا بحيملا لاق

 . بابحتسالا مكح عفري ال كلذو هتمأ ىلع ةقشملاب

 ىلع ةعبرألا ةمئألا قفتا دقو :«مارغلا ءافش» يف يسافلا لاق

 لقو : نيهتنا .هلوخد ةرثك كلام نسحتساو ةسحلا لوخد بابحتسا

 اذك . نسح عساو كلذ :لاقف هيلع ردق املك تيبلا لوخد نع لئس

 نيسخحلا نع هللسب :يمافلا كو لفو .(جاحلا نبا كسانما نيف

 )١( كسانلا ةياده ١٠١١.



 هلك هللا ىلع هللا :كوسر. لاق: لاق ةروهشملا هتلاسو, ىف .ىرصتلا
 هللا ىمح ىفو لجو زع هللا ةمحر يف لخد ةبعكلا لخد نم» :ملسو

 .«هل اًروفغم جرخ جرخ نمو لجو رع هللا نمأ يفو ىلاعت
 تفعيلا لوخد يف رمع نبا نع دهاجم نع يهكافلا ىورو

 .هل اًروفغم جرخو ةئيس نم جورخو ةنسح يف لوخد
 لب هيلع افوقوم دهاجم نع رخآ دنسب اًضيأ رثألا اذه يورو

 ىلع ددرتلاو لوخدلا ةرثك نسحتسا نيعباتلاو ةباحصلا ضعب نإ

 عكا

 ءاهقف دحأ يجنزلا دلاخ نب ملسم نع هدج نع يقرزألا ىورف
 :هل تلقف .«حتُق املك تيبلا لخدي راسي نب ةقدص تيأر :لاق ةكم
 ىف .دنجأل نإ هشلاوب: لاق هللا ةبخ ابأ ايا كيلا كلود رثكأ ان

 ْ ْ .هيف يلصأ ال مث اًحوتفم هارأ نأ يسفن

 نع يجنزلا دلاخ نب ملسم نع هدج نع يقرزألا ىورو

 نب رمع نب هللا دبع نب ملاس عم تفط :لاق ةبقع نب ىسوم

 .عيباسأ ةسمخ  ةعبسلا ءاهقفلا دحأ  مهنع هللا يضر باطخلا

 .نيتعكر اهيف انيلصف ةبعكلا انلخد اعبس انفط املك

 نع راطعلا نمحرلا دبع نب دواد نع هدج نع يقرزألا ىورو
 هللا يضر رمع نبا ناك :لاق  رمع نبا ىلوم عفان نع جيرج نبا

 أدبي مل اًحوتفم تيبلا دجوف اًرمتعم وأ اججاح ةكم مدق اذإ امهنع

 . هلخدي نأ نم لوأ ءيشب

 دعب هسفنل يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا هدشنأ ام نسحأ امو

 :ةبعكلا لوخد

 نِماَوَكْلا اًياَطَخْلاَو حيبت يْفَتِب ٌنِماَض ُهَللاَو ِتْيَبْلا ٍلوُُم َدْعَبأ
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 له
 مث | و

 نِمآ َناَلَذَج َوُهَو لك ْمِجْرَيَو اهلك ٌحِماَسُي ْلَب الك ُهاَشاَحْف

 . ةبعكلا لوخد بادآ ىه .ةمهم ةدئاف ثحبسملا اذهب قلعتيو

 بدألا هسفن مزلي نأ ةبعكلا لخادل يغبنيو :«ىرقلا» يف لاق

 نع وهللاو ةلفغلا دلّوي دق كلذف .«تيبلا ءاجرأ ىف هرصب قلطي الف

 نع يهن وأ فورعمب رمأ وأ ةرورضل الإ اذحأ ملكي الو ءدصقلا

 عاطتسا نإ عومدلا ةنيعو .عوضخلاو عوشخلا هبلق مزليو ةراكتم

 ؛:ريكابلا نيعضاخلا نيعشاخلاب هبشتيل كلذ لواح الإو .كلذ

 ملسملا ءرملل اًبجعاو :تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 كلذ عدي الو ءفقسلا لبق هرصب عفري 22 ةبعكلا لخد اذإ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد .هل اًماظعإو ىلاعت هلل الالجإ
 قب هجرخأ : اهم جرح ىتح هدوجس عضوم هرصب فلخ ام .ةبعكلا

 .(امهيكسنمالا يف حالصلا داو قذ

 الآو,نيتعكر يلصأ ىتح ةعمجلا موي يلزنم نم جرخأ "لاف راحملا

 .يقرزألا هجرخأ .لستغأ ىتح ةبعكلا لخدأ

 رجحلا وأ كيبلا لوخد دارأ اذإ ناك هنأ « ريبج نب ديعس نعو

 لحخدي ال :نولوقي اوناك مهنأ دهاجمو سواطو ءاطع نعو

 .روصنم نب ديعس امهجرخأ «لعن الو فخ ىف ةبعكلا دحأ

 لعفي نأ ىلع ةبعكلا لخد نم صرحي نأ هتظحالم يغبني اممو
 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ تبث دقو .ءملسو هيلع هللا ىلص لعف امك
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 ندا ةروهشملا ثيداحألل .رافغتسالاو ءاعدلاو لجو زع هللا ىلع

 :هتللذا نف:تدوو

 جرخأ .اهلك هيحاون ىف اعد تيبلا لخد امل هنأ :ةياور ىفف

 :ناحيكلا كللذ

 .ربكو حبس :يئاسنلا ةياور ىفو
 مث هرفغتساو هيلع ىنثأو هللا دمحف سلج :اًضيأ هل ةياور يفو

 هيلع هدخو ههجو عضوف تيبلا ربد نم لبقتسا ام ىتأ ىتح ماق

 نم نكر لك ىلإ فرصنا مث هرفغتساو هلأسو هيلع ىنثأو هللا دمحف

 هللا ىلع ءانثلاو حيبستلاو ليلهتلاو ريبكتلاب هلبقتساف .ةبعكلا ناكرأ

 نب ةماسأ ىلإ هدنسب يئاسنلا هاور اذك .جرخ مث رافغتسالاو ةلأسملاو

 .دمحأ هوحن جرخأو .امهنع هللا يضر ديز

 ماقف راوس تس هيف ناكو تيبلا لخد هنأ :نيخيشلا ةياور يفو

 .وعدي ةيراس لك دنع

 هركذ مدقت امم ملسو هيلع هللا ىلص اهلعف يتلا رومألا هذهو

 .اهلعف بابحتسا يف ملعلا لهأ نم دحأ نيب فالخ ال

 درو دقو ءاهنيطاسأو اهرادجب رهظلاو نطبلا قاصلإ :ىلوألا

 ندا قيرط نم هدنسب يسافلا ىورف .هلعف ملسو هيلع هللا ىلص هنأ

 ىّلص دقل :ةبيش لاق هيفو «نامثع نب ةبيش ىلإ «همجعم» يف عناق

 هنطب اهب قصلأ مث نيتعكر نيدومعلا نيب ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلإ ىقارعلا ظفاحلا انخيش راشأ دقو :ىسافلا لاق .هرهظو

 دلئسم) ىف هانيور ام كلذل لديو .ةبعكلا نوف لعفلا اذه بابحتسا
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 ملتسا تيبلاب فاط اذإ ناك هنأ ريبزلا نب ةورع نع «يعفاشلا

 : يسافلا لاق مث .ها تيبلاب هبنجو هرهظو هنطب قصلأو اهلك ناكرألا

 . كلذ بابحتسا مدع يضتقي ام ءاملعلا نم دحاو ريغل تيأرو

 حيرصتلا هيف سيل هآر ام نأ ىلع لدي يسافلا مالكو :تلق

 .طقف كلذ هنم دافتسي ام لاوقألا نم ىأر امنإو كلذ نع ىهنلاب

 هدا نمل: مره :كقعو نأ يغدو ف 0 دروأ هنأل كلذو

 .ةبعكلا نيطاسأ نم اًئيش ناسنإلا قنتعي نأ هرك هنأ كلام مالكو

 رهظلاو نطبلا قاصلإ نع يهنلاب حيرصتلا هيف سيل اذه لكو
 وأ تيبلا نيطاسأ قانتعا نود ةروصلا هذه لعف نكمي ذإ تيبلاب

 .تيبلا ىلع ءاكتالاو رهظلا دانسإ

 دز درلا لمعه ن أل انيعف» ناك نإ :فيدعتلا اذهبي

 تبثت هنأ الإ ءههمجرت نم دجأ ملو :''"يمئيهلا لاق ءجاجزلا
 . هلاثمأب لئاضفلا

 . ملعأ هللاو يدنع ام اذه

 ةدجس مهضعب اهامس ىتلا يهو لوخدلا دنع دوجسلا :ةيناثلا

 هنأ ثيدحلا يف ءاج نكل اهبابحتسا يف ءاملعلا فلتخا دقو ءركشلا

 . اهلعف ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىلص يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نب لضفلا ىور دقف

 ملو اعدف دعق مث اذجاس نيدومعلا نيب رخ اهلخد نيح ملسو هيلع

 هنكلو ةقث وهو قاحسإ نبا هيفو «ريبكلا» ىف ىناربطلا هاور ءلصي

 نيش

 )١( دئاوزلا عمجم ”/ 196.
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 ما رحلا تمدىلا صئاصخ

 يف اهرهشأو اهمهأ ركذنس .ماكحأو صئاصخ مارحلا تيبلل

 .ثحبملا اذه

 يف طئاغلاو لوبلاب اهرابدتساو ةبعكلا لابقتسا ميرحت :اهنمف

 «بيرغتلاو قيرشتلا فالخب ءاملعلا نم ريثك دنع ناينبلاو ءارحصلا

 صتخي ال اذهو .ناينئبلا يف ال ءارحصلا يف :يعفاشلا دنعو

 .ناكم لك معي لب ؛مرحلاب

 ةبعكلا مارتحا هنإ :ليقف .يهنلا ةلع يف ءاملعلا فلتخاو

 اذإ) :اًعوفرم هنع هللا ىضر ةقارس ثيدح ىف يور دقو ءاهميظعتو

 عساولا ءاضفلل مسا :ةدحوملا ءابلا حتفب زاربلا - زاربلا مكدحأ ىتأ

 لبقتسي الو هللا ةلبق مركيلف - ةجاحلا نع هب ىنكيو ضرألا نم
 هنكلو «كلذ ريغ ليقو ءءاملعلا روهمج هلاق يذلا وه اذهو .«ةلبقلا

 رهاظل هللا ءاش نإ باوصلا وه هانركذ امو .داقتنا نم ملسي ال

 . ثيدحلا

 فحصملا ةيلحتب سأب الو :«هيواتف» يف يلازغلا لاقو ءطقف لاجرلا

 . فارسإلا ىلإ بسني مل ام ريرحلاو بهذلاب ةبعكلا نييزتو بهذلاب
 ةشئاع نع ملسم ىَوَر امل كلذو :تلق .الف ةبعكلا ريغ امأو .ها
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 ةراجحلا وسكن نأ انرمأي مل هللا نإ) : هيلي هللا لوسر لاق :تلاق

 . (نيطلاو

 سابع نبا نع بعك نب دمحم ثيدح نم «يقهيبلا ننس» يفو

 : عطقنم دانسإب هيفو «بايثلاب رادجلا اورتست ال :امهنع هللا ىضر

 .ردجلا رتست نأ ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هنأ

 نوكي نأ ةيتمو "هن اهنع نه ةفاركلا ىف اتيوو. ىقمحلا لاق

 .فرسلا نم هيف امل كلذ

 ىلإ ىهتني ال ناطيحلا نييزت :«ءايحإلا» ىف ىلازغلا لاقو

 نبيل ناطيحلا ىلع امو «لاجرلا ىلع مرحم ريرحلا دإ .«ميرحتلا

 .["؟ :فارعألا] «وَّسأ ةَئيِز مَّرَح ْنَم ٌلق## :ىلاعت هلوق بجومب هتحابإ

 ] .رخافتلل ةداع هذختي مل اذإ ةنيزلا تقو يف اميس ال

 كتطأ نأر ةةقئاع كافر ةعكلا يت يعفس هلأ ايمن
 اوبيط :تلاقو ءةضف وأ اًبهذ اهل يدهأ نأ نم ىلإ بحأ ةبعكلا

 :جحلا] 4 يب ٌرهْطَوا# :هلوق ينعت  هريهطت نم كلذ نإف «تيبلا

 .عمجأ ةبعكلا فوج ريبزلا نبا قلخو ء- "15

 نيدئاكلا ديك نم اهظفح ىلاعت هللا نأ :ةبعكلا صئاصخ نمو

 باحصأل لصح امك مهريمدتو مهكالهإب كلذو «نيبرخملا بيرختو

 كلمل اًعبات ناكو  نميلا كلم مرشألا ةهربأ نأ يور دقف .ليفلا

 اهيلإ :ةفريضي نأ ةارآو 6 ىسلقلا اهامسو «ءاغتضيةيسيتك قي.ء ةقيعلا

 نم لجر جرخف ءءاعنص ىلإ اوجحيو ةكم اوكرتي نأب ءجاَجَُحلا

 املف .برهو طوغتو اليل اهيف دعقف «كلذ هغلب امل ةنانك نم برعلا
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 نم رارج شيجب جرخف «ةبعكلا َنَمِدِهيل فلح كلذ نميلا كلم ىأر

 اليف رشع انثاو  اًميظع اليف ناكو ليف هعمو ةشبحلا نمو نميلا

 هلئيب ىبي ملو « ىنمو ةفلدزم نيب عقاولا ( رسحم يداو غلب املف .هريغ

 اوناكف ليفلا مّدقو هشيج أّبع «تارتموليك رشع ةفاسم الإ ةكم نيبو
 هنم كرحتي ملو هعضوم مزلو هناكم فقو مرحلا ةهج ىلإ هوهجو اذإ

 نم هريغ ىلإ وأ نميلا ةهج ىلإ هوهجو اذإف .هوقاسو هوبرض امهم
 .ءادوس ليبابأ اًريط مهيلع هللا لسرأف اًعرسم ىشمو لوره تاهجلا
 ةسدعلا نم ربكأ هيلجر يف نارَسَحو هراقنم يف رَبَح رئاط لك عم
 نم جرخيف لجرلا سأر ىلع عقي رجحلا ناكف .ةصمحلا نم رغصأو
 اهدلعف هيلع رجحلا عقي نم مسا رجح لك ىلع بوتكمو هربد

 تطقاستف ةهربأ مهكلم امأو ءرعولاو لهسلا يف اوتامو مهلك اوكله

 تلفناو .هبلق نع هرذدص عدصنا ىتح تام امو .هفارطأو ةلهاتأ

 هذه نم رئاطو ةشبحلا كلم يشاجنلا نلإ لصو ىتح اًيراه هريزو

 كاله يهو .ةصقلا هيلع صقف رجحلا هراقنم يفو هقوف قلحم رويطلا

 عقو يشاجنلا عم هثيدح متأ املف .هرخآ ىلإ هلوأ نم هلك شيجلا

 اووتحا ةكم لهأ نأ ركذو «كلملا يدي نيب اتيم رخف هيلع رجحلا
 ءدوفنو داتعو لاومأو ةفتلسأو باود نم ةريثكلا ةشبحلا لاومأ ىلع

 .هانغ ببس ناك ام مهبهذو مهلاومأ نم عمج بلطملا دبع نإو

 ءاهنم ثيداحأو ناي ءوسب ةبعكلا دارأ نم رابخأ نوف ءاحو

 هللا ىلص يبنلا نع اهنع هللا يضر ةملس مأ نينمؤملا مأ نع يور ام

 نم ءاديبب تيبلا نومؤي موقب نفسخييلا» :لاق هنأ ملسو هيلع
 هللا يضر ةشئاع ةديسلا نينمؤملا مأ نع يوُر ام اهنمو . . «ضرألا
 نم ةأرماو الجر اناك ةلئانو افاسإ نأ عمسن انلز ام :تلاق اهنأ اهنع
 . .نيرجح ىلاعت هللا امهخسمف ةبعكلا يف اثدحأ مهرج

"5114 



 اهجوز نم ذوعتت ةبعكلا تتأ ةيلهاجلا يف ةأرما نأ :اهنمو

 دقف .ءبطيوح وه :يوارلا لاق .تسبيف ءءوسب اهيلإ هدي لجر ذمف
 . ةبعكلا مرتحي مل هنأل لش مالسإلا يف هتيأر

 ةليمج ةأرما دعاس هل قرب ذإ ةبعكلاب فوطي لجر امنيب :اهنمو
 ايتأف ءامهادعاس تقصلف هب اًذذلتم اهدعاس ىلع هدعاس عضوف

 امهتيضق نع امهلأسف ءامهل ءاعدلا هالأسف نيفراعلا ءاملعلا ضعب

 هذه هيف امتلعف يذلا ناكملا ىلإ اعجرا :امهل لاقف اهب هاربخأف

 :ةلغفف :«كلذل ادورعت: آل :نأ :ثيبلا توب دهاعو: ارك :قيضعملا

 .امهنع هللا ىّلَحف

 .دعسأ همساو نميلا كلم عَّبُت ربخ اذه ةهربأ ربخ نم برقيو

 ةنيدملا ىلع هقيرط ناكو هدالب ىلإ داع مث قرشلا دالب يف ناك دقو

 اهنم راس مث اهلخدو ةرونملا ةنيدملا لصوف ةمركملا ةكمو ةرونملا

 هلا ةكمرف ةنيدملا فنيحدناك ملف ةيركيلا ةكم ىلا .رارقجلا ةشيعتب

 ةبعك اهلدب ينبي نأو ةبعكلا بيرخت هل اونّسَحَف ليذه ةليبق نم ةعامج

 مظعيو هتملك ولعتو هدروم رثكيف اهيلإ سانلا جحت نميلا يف هدنع
 تفقد هيلع ممصو كلذ ىون املف .«؛كلذ ىلع مزعف هدالب رمعتو هردق

 حيرو ةديدش ةملظ مهتيشغو  ةكم وحن شمت مل يأ  مهّباود مهب

 ءادب يمرو هدخ ىلع هانيع تلاسف ءعاجوأو ضارمأب يلتباو فصاع

 عيطتسي ال ىتح نتنأو اًريثك ديدصلاو حيقلا هنم يرجي راصف هسأرب

 امع مهلأسف ءابطألاو هعم اوناك اًرابحأ اعدف .هنم وندي نأ دحأ

 نم اوأر ام مهلاهف «ةأجف عاجوألاو ضارمألا نم هعم لصح

 هتحئارو هنتن ةلش نم رامح ةفيج هنأك هنتنو هرظنم ةعاشبو هضارمأ

 مهربخأو ءمعن :لاقف .؟ءوسب تيبلا اذهل تممه :هل اولاقف ةهيركلا

 يلفتر انهييرخف هارآ ةناود ةمكلا هييرخت نم نوتلاولا هلا لات اع
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 نمو كشيج كالهو ككاله الإ موقلا دارأ ام :هل اولاقف هدالبل

 لاق .ىلاعت هللا هكلهأ الإ ءوسب دحأ هدري مل هللا تيب اذه .كعم
 رحنتو هوسكتو همظعت نأ ؛هل اًريخ يونت :اولاق ؟ةليحلا امف :مهل
 مهنع تنكسو ةملظلا مهنع تلجناف لعفف ءهلهأ ىلإ نسحتو هدنع

 هسأر يِفشو اًريصب دتراف هانيع تعجرو مهباود مهب تقلطناو حيرلا

 ةكمب ماقأو نميلا ىلإ هشيج فرصو هاون امم ىلاعت هللا ىلإ باتو
 اسكو ءاهلوح امو ةكم لهأ اهمعطي ةندب ةئام موي لك رحني اًمايأ
 ءةنس ةئامعبسب مالسإلا لبق ةيخيراتلا ةثداحلا هذه تناكو .تيبلا
 يَمَس كلذلو ةربابجلا نم هتيب ىمح ىلاعت هللا نإف كلذ دعبي الو

 امك نلاعت ها ةكلما الإ :عونمب ايف ووازأ امان ال «نوكعلا هتيملا
 راصلإب ِهيِف دري نمَوإ9 :لاق ىلاعت هللا نأل «ليفلا باحصأ كلهأ

 .[5 :جحلا] «ِريلأ ٍباَدَع نم ُهَْدُن رَلَظب

 هتوسك نع اهيف ثدحتي يتلا تايبألا هذه عبت ىلإ بسنتو
 ماقأ هنأو لفقيو حتفي اًمكحم اًباب اهل عضو هنأو ةفرشملا ةبعكلل

 وها ةنتكع

 ادوربو اًبّصعَعم 5 ةاؤلبف هللا َمَرَح يلا َتْيَمْلا أن ةدسك لف

 ادييبلت هيا (انليتخاا مشع ريسلا ىانكلا)
 وتيم فود كفن هكا ةقيكم لت

 ؤ : ةبعكلا صئاصخ نمو

 ىور امك «قح ايؤر يهف .مانملا يف ةبعكلا ىأر نم نأ

 نع رمعم انربخأ :قازرلا دبع قيرط نم (همجعم» يف يناربطلا
 هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز
 همانم يف ينآر نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع
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 . «ةبعكلاب الو «يب لثمتي ال ناطيشلا نإف «ينآر دقف

 يرسلا يبأ نب دمحم قازرلا دبع نع هب درفت :لاقو
 اذه ىف الإ ظفحت ال «ةبعكلاب الو :ةظفللا هذهو :لاق .ىنالقسعلا
 ا قيدجتا

 هنأ دارملاو ءرومعملا تيبلا يه ةبعكلا نأ ءاج هنأ :اهنمو

 ناك هنأ رفعج نب دابع نب دمحم نعو ءهب فوطي نمب رومعم
 اذه ل! هليح او ::ةةسخأ اه «يبر تيب دحاو :لوقيو ةبعكلا لبقتسي

 هانب يذلا تيبلا وه رومعملا تيبلا نإ :ليقو .رومعملا تيبلا هللاو

 هلخدي «نافوطلا مايأ ءامسلا ىلإ عفرف ةىضرألا ىلإ لزن ام لوأ مدآ

 . كلم فلأ نوعبس موي لك

 نع حّرَض هنأل  ةمجعملا داضلاب - حارّضلا هيمست ةكئالملاو

 . اهنع دعب يأ ءءامسلا ىلإ ضرألا
 تيبلا نع لئسو هنع هللا يضر اًيلع تعمس :ليفطلا وبأ لاق

 هرج لك هلع در و ةيعكأل ا: ابك « قير: هس يشل :كللذ 1 نقف نوكعسلا
 .ةمايقلا موقت ىتح هيلإ نودوعي ال كلم فلأ نوعبس

 «ةعبارلا يف :ليقو ءايندلا ءامسلا يف رومعملا تيبلا :ليقو

 .كلذ ريغ :ليقو «ةعباسلا يف :ليقو .ةسداسلا يف :ليقو

 :يراخبلا حيحص ىلع «هجرختسم» يف ظفاحلا ميعن وبأ لاق

 نب مامه انث ةبده انث نايفس نب نسحلا انث نادذمح نب ورمع انثدح

 يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نسحلا انث ةداتق نع ىيحي

 نوعبس موي لك هلخدي رومعملا تيبلا ىأر هنأ :ملسو هيلع هللا ىلص

 .هيلإ نودوعي الف كلم فلأ

 .«هتريس)" يف ماشه نبا هركذ ام :مظعملا تيبلا صئاصخ نمو

 ماق هنكلو «نافوطلا نيح مظعملا تيبلا ىلإ لصي مل ءاملا نأ وهو
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 ةئيفيقلا لهأل لاق اًُحون نأو ءءامسلا ءاوه يف يه تيقبو اهلوح

 الو هلل اومرحأف هتيب لوحو هللا مرح يف مكنإ :تيبلاب فوطت يهو
 ماح ونب ىذعتف اًرجاح ءاسنلا نيبو مهنيب لعجو «ةأرما دحأ سمي

 ماح ىلع حون ةوعد ببس يف ليقو «هينب نول ْدَوْسَي نأ حون اعدف
 .اذه ريغ

 نأ نم ثيدحلا يف ءاج ام :مظعملا تيبلا صئاصخ نمو

 ىتح اهراتسأب قلعت اهجَحح نّمو «ةففزملا سورعلاك رشحت ةبعكلا
 باب يف ثيدحلا اذه «ءايحإلا» يف يلازغلا ركذ دقو .ةنجلا مهلخدُت
 هللا نإ :هظفلو جحلا رارسأ باتك نم ةفرشملا ةكمو تيبلا ةليضف

 نإف فلأ ةئامتس ةنس لك ىف هجحي نأ تيبلا اذه دعو دق لجو زع
 رسست ةيهكلا نات .ةكئالملا نم لجو زع هللا مهلمكأ اوصقن

 اهلوح نوعسي اهراتسأب قلعتي اهجح نم لكو ةفوفزملا سورعلاك
 هجيرخت ىف ىقارعلا ظفاحلا لاق اهعم نولخديف ةنجلا لخدت ىتح

 000 . الصأ هل دجأ مل :ءايحإلا ىلع

 نج نم اهب فوطي فئاط نم تلخ ام تقلخ ذنم اهنأ :اهنمو

 رحلا ديدش موي يف جرخ هنأ فلسلا ضعب نعو ءْكْلَم وأ سنإ وأ

 . حالصلا نبا هركذ ءاهدحو فوطت ةيح ىأرف

 فاوط يف يقرزألا هجرخأ ام يسافلا ةمالعلا صخل دقو

 هللاو :بئارغو بئاجع اهيف ًةريثك اًصصق ركذف ريطلاو ةيحلاو نجلا
 .ريدق ءيش لك ىلع

 ضعب بكنم ىلع فاط اًريط نأ :«يقرزألا خيرات” يف انيورو

 راط مث مهب سنأتسم وهو هيلإ نورظني سانلاو عيباسأ جاجحلا

 يذ نم نيرشعلاو عباسلا يف كلذو «مارحلا دجسملا نم جرخو

 .نيتئامو نيرشعو تس ةنس ةدعقلا
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 ةكم ءامسأ

 ىنعم يف فلتخا دقو ةكبو ةكم اهرهشأ ةريثك اهؤامسأ ةكم

 بهذت يأ نيرابجلا كمت اهنأل :ليقف « ميملاب  ةكم :اهتيمست

 اهنأل ليلو .هجرخت يأ ءاهنع رجافلا كمت اهنأل :ليقو «مهتوخن

 : ليقو هم تجرخأ اذإ مظَعلا 532 :مهلوق نم اهلهأ دهجت

 عرض يف ام ليصفلا َكَتْمَأ :مهلوق نم اهيلإ سانلا بذجت اهنأل
 .اهتام ةلقل :ليقو ءائيش هيف قبي مل اذإ ءهمأ

 َكْبَت اهنأل :ليقف - ءابلاب  ةككب :اهتيمست ىنعم يف فلتخاو
 :ليقو .قدلا :ُكَّبلاو .اهقدت يأ اهيف اودحلأ اذإ ةربابجلا قانعأ

 اهنأل :ليقو .امهنع هللا يضر سابع نبا هلاق ءاهب سانلا ماحدزال
 ةكمل نامسالا ناذهو .يذمرتلا هلاق «نيربكتملا رحب نما عيش

 ساّنلِل َعِضَو ِتْيَب َلَوُأ َّنإ# :ىلاعت 0 نم ميظعلا نآرقلا نم 3
 .[95 :نارمع لآ] 4( َنيِهَلَعْلِل ىدْهَو طراَبُم ةَّكَبِب ى

 يف كاحضلا هلاق .ىرقلا مأ :اهنم د ةده هم: اهل لخخأو

 يف فلتخاو .[4؟ :ماعنألا] «ىَرُقْلا ّمأ َرِذَتِل8 :ىلاعت هلوق ريسفت
 نبا هلاق ءاهتحت نم تيحد ضرألا نأل : ليقف «كلذب اهتيمست ببس

 هللا تيب اهيف نأل :ليقو ءانأش ىرقلا مظعأ اهنأل :ليقو .سابع

 نكامألا عيمج ىلع نامدقم هدلبو كلملا نأب ةداعلا ترج .
 .ةمألا عيمج اهمؤت ةلْبِق اهنأل ليقو «ةمدقتم مألا نأل 0000
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 هلل بَرَصَو## :ىلاعت هلوق ريسفت يف دهاجم هلاق «ةيرقلا :اهنمو
 4كم يع ني اَنَعَي اًهُثذي اًهيِنأي ةئمطُم ٌدتما“ كاك ُهَيَر ال
 نم سانلا نم ةريثك ةعامج عمجت امل مسا ةيرقلاو .[١١؟ :لحنلا]

3] 
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 «0) ركب اَذي ُميِقَأ آل :ىلاعت هللا لاق ءدلبلا :اهنمو
 للك ىبنلا نأ ىنغلب :لاقو ءةكم ىه :سابع نبا لاق ١[. :دلبلا]
 ا ا . يهكافلا هنع كلذ ركذ «ةكم يه» :لاق

 4« 6 بيلا ِرلْلا اًدَهَو## :ىلاعت هللا لاق «ءنيمألا دلبلا :اهنمو

 هلوق يف سابع نبا ىلإ هدنسب هاور اميف يهكافلا لاق [” :نيتلا]
 كرر ينعي :لاق [” :نيتلا] © يبذل ٍدْلِلا اًدهَوإ# :ىلاعت

 .ملسأ نب ديز نع هدنسب كلذ

 كك دعا نأ ثم انو تاسست هللا لاق ةللبلا: :انهفهو

 .ةكم يه :«طيسولا» يف يدحاولا لاق 14١[« :لمنلا] 4ِهَدْلَلا هذه

 :«نادلبلا مجعم» يف توقاي لاقو .«هريسفت» يف ناجرب نبا هلاقو

 :اولاق ٠5[ :أبس] 4 ٌروُفَع ٌبرو ُهَبْيَط ةدلب# :ىلاعت هلوق ىف ةدلبلا

 ٍضَرَف ىلا َّنإ# :ىلاعت هلوقل  ميملا حتفب داعم :اهنمو

 حيحص» يف امك «[85 :صصقلا] «ٍداَعم لِ َكْدآََل تاءرُقْلا كلي
 انربخأ لاق لتاقم نب دمحم انثدح :لاق «سابع نبا نع «يراخبلا

 سابع نبا نع ةمركع نع يرفصعلا نايفس انثدح :لاق ىلعي
 .ةكم ىلإ :لاق [85 :صصقلا] «ِداَعَم َلِإ كَل :امهنع هللا يضر
 ها
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 ركذي ملو .ميظعلا نآرقلا نم ةذوخأم ةكمل ءامسأ ةينامث هذهف

 هنأل ءةسمخ الإ نآرقلا نم ةذوخأملا اهئامسأ نم يربطلا بحملا

 :دلبلاوب « ةكماوب «ةكبن ةءامسأ ةنيمكي ةكم:ىنلاعت هللا: ىميس :لاق

 . ىهتنا .ىرقلا مأو «ةيرقلاو
 9 3 ع
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 مارحلا دجسملا صئاصخ مهأ

 ريغ يف فقوملا يف همامإ ىلع مومأملا مدقت َّنأ :ىلوألا

 مدقتلا ناكأ ءاوس نيلوقلا رهظأ ىلع ةالصلل لطبم مارحلا دجسملا

 بجاولاف مارحلا دجسملا يف امأو .هتهج ريغ يف مأ مامإلا ةهج 7

 ىلع مدقت ولف «نيمومأملا نم ةبعكلا ىلإ برقأ مامإلا نوكي نأ

 ةهج يف اهيلإ برقأ ناك نإ ؛رِظْن هنم ةبعكلا ىلإ برقأ راصو مامإلا
 هيلع هللا ىلص ميهاربإ ماقم يف يلصي مامإلا ناك ول امك مامإلا

 يف اهيلإ برقأ ناك نإو ءهتالص تلطب بابلا دنع مومأملاو ملسو
 رجحلا يف مومأملاو ماقملا يف مامإلا فقو ول امك مامإلا ةهج ريغ

 ريغ هنأل «يعفارلا هلاق امك ةحصلاب عطقلا نيقيرطلا حصأف اثم

 هب ءادتقالاو ءهلاعفأ ةدهاشم هنكمي هنألو ءهيلع مدقتلاب فوصوم

 .ةاذاحملل لصاح ذئنيح

 مامإب اًيدتقم دجسملا نع لصفنم ءانب يف ىلص نم نأ :ةيناثلا

 دجسملا يف امأو .فوفصلا لاصَنا مدعل هؤادتقا حصي مل دجسملا

 اًيدتقم سيبق يبأ وأ ةورملا وأ افصلا لبج ىلع ىلص ولف «مارحلا

 :هنع هللا يضر ىعفاشلا لاق .«مارحلا دجسملا يف مامإلا ةالصب

 . عطقنم ريغ فرعلا مكح يف وهو «لصتم كلذ لك نأل زوجي

 :سيحلا ىف ديعلا ردع نأ ةكن نعال نكح .ةةفلاعلا
 لرصعلاو ةعكلا ةدهاشبو ةعقبلا ليعتلا ءاردملا نثالا ءءارجللا
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 ىلصت :«مألا» يف يعفاشلا لاق «قافتاب ةالصلا يف مهل ةفعاضملا
 اهدجسم يف ىّلصت هنإف ةكم يف الإ نادلبلا رئاس يف ىلصملا يف
 . ضرألا عاقب ريخ هنأل

 .كسنلا دجاسم يف مرحملل بحتست ةيبلتلا نأ :ةعبارلا

 امأو .ةفرعب ميهاأربإ دجسمو ىنمب فيخلا دجسمو مارحلا كددعيشملاك

 ىلع شيوشتلا نم اًرذح اهيف نسي ال هنأ :ميدقلا ؛نالوقف اهريغ

 ءاهيف ةدوهعم اهنإف ةقباسلا ةثالثلا دجاسملا فالخب نيدّبعتملا

 والا مومعل ( معن :ديدجلاو

 هنإف دجسملا لخد املك فاكتعالا يوني نأ بحتسي :ةسماخلا

 الو ءاذهب متهي نأ يغبنيو .ةظحل يف ولو هيلع باثيو هل بستحي
 ةينلاب الإ لصحت ال ذإ ءهيف نيفكاعلا ةليضف هل لصحتل هنع لفاغتي

 . (دجاسملاب قلعم هبلق لجرو» :هلظ

 ءاج امك رباقملا يف ةهوركم تناك نإو ةالصلا نأ :ةسداسلا

 مصع ىلاعت هللا نأل ءءاهقفلا هب حرصي مل نإو مهيلع هللا تاولص
 ىقهيبلا نأل ءاذه تركذ امنإو .ضرألا لكأ نع ةفيرشلا مهتاوذ

 نب دمحأ نأ  دئاوفلا ريثك وهو  لبنح نب دمحأ بقانم يف ركذ

 ةرمض نب هللا دبع نع طاباس نب نمحرلا دبع نع مثيخ نع نامثع
 ربق رجحلا ىلإ مزمز رئب ىلإ نكرلا ىلإ ماقملا نيب ام :لاق يلولسلا

 . ىهتنا .دحاولا ثيدحلا اذه ريغ ميلس نب ىيحي نم عمسأ مل :لبنح
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 ملف كلذ عمو رجحلا يف همأو ليعامسإ ربق نأ رهتشا دقو

 باوثلاو ميظعلا رجألا نم هيف ام هيف لب هيف ةالصلا ةهاركب دحأ لقي

 انثدح :(همجعم» ىف ىناربطلا لاق فيخلا دجسم كلذكو .ليزجلا

 ني نالدلا نام وبا "نانا نع ىسع عدس دمج نونا دع

 هللا يضر رمع نبا نع دهاجم نع روصنم نع نامهط نب ميهاربإ
 دجسم ىف» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع

 امم :يلبنحلا ليقع نب ءافولا وبأ لاقو .ةاًيبن نيعبس ربق فيخلا

 .هعبت نمو مدآك ءايبنألا روبق ىلع مالسلا جحلا تالمأت يف يل عقو

 رددو حجب ىو بولا وادم دعب رح ل لدا نإ يرحل
 ..ءايبنألا نم اًقولأ وأ نيئم اهب نأو اهب

 دعم اا [قيفازكماالإ جا لتقول ادق :ةةعياسلا

 . عاقبلا نم هريغ فالخب ايندلا سابل نع اًدرجتم سأرلا فوشكم

 :ىلاعت هلوق يف هسفنل هفاضأ ىلاعتو هناحبس هنأ :ةنماثلا

 ةهونملا ةفاضإلا هذهب كيهانو :[711 :جحلا] «َنينياطلل ىنب رّهطو#

 بولق لابقإ يف رسلا يهو هردقل ةعفارلا «هنأشل ةيئتسملا هركذب
 .هيدل مهفوكعو هيلع نيملاعلا

 يِناَدَت ٍفاَوَّملا َدْعَب ْلَمَو ِهْيَلِإ ٌةَقوُشَم ٌدْعَب ٌسْفَّنلاو هب فوظأ

 ٍناَمَيَه ْنِمَّو ٍقْوَش ْنِم يِبْلقب ام َدْرَب ُبْلظأ َنْكّرلا ُهْنِم ُمِلأَ
 ناَمَمَحْلا ةَرْنك الإ كلملا الو ةَباَبَضال 3 ام 00

 يِناَمُأ لُك ٍنوُد ْنِم يِتَيْنُم ايو ىَنُمْلا َهَ
 نادي فاضي اع ىلاامف كيلا. نرش 8 يا ْتَبَأ
 يِناَسِلَو يِتْلْفُم ْنِم ٌدِماَش يِلَو ِةَلاَلَم ّدَص َكْنَع يَّدَص َناَك اَمَو
 اضع كنع لاو اكل ىتلقا اكناو كدنت كانغ قراططافوعأ
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 0 ل لل ا ا ل
 ِناَوَأ ّلُك ساّنلا يِف ىَرَمْلا َءاَرَد اذ َناَكَل اًمَح ُمَّزلا اَذَم َناَك ْوَلَو

 ٍناَوَلَمْلا ِهِلْبُي ْمَل ٍهِلاَح ىَلَع ىَوَمْلاَ م

 ِناَنِعَو ٍدِئاَق ماَمِز ٍرْيَعِب ىَوَمْلاَو ُقْوَّسلا ُهَداَق ٌبِحُم اَذَمَو
 َناَمَدَمْلا هب ُتَءاَج ُهَنِيِطَم ْتَنَو ْوَلَو ٍراَرَمْلا ٍدْعُب ىلع َكاَنأ

 دشت ال» :ثيدحل ء.همزل مارحلا دجسملا نايتإ رذن ول : ةعساتلا

 أو .«نيحيحصلا» ىف وه امك .(دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا

 امك يعفاشلا هيلع ا وع وأ جحب هرذن دقعني هنأ نيقيرطلا

 ترذن اهنأ هنع هللا ىضر ةبقع تخأ ثيدحل نيسحلا ىضاقلا هلاق

 نإ نيو هلع هللا ىلع هل: وعر اعيد ان ناضج ىلإ يقع
 تبث ام ىلع لومحم نيرذانلا مالك قلطم نأل «ةرمع وأ جحب يشمت

 ا ل ل ل ا 00

 جحلاب مارحلا دجسملا ٌدْصَق فرعلاو نا يف ووسع
 هيلع هرذن لمحُيف اة

 .مارحلا دجسملا فارطأ يف تزاج ةبعكلا يف ةالص رذن ولو

 .مارحلا دجسملا يف يّلصأ نأ يلع هلل :لوقي نأ نيب قرف الو
 كلذكو «ةبعكلا وه امَّنِإ مارحلا تيبلا َّنأ تبث ذإ «مارحلا تيبلا يف وأ
 .امهب ريبعتلاك مارحلا دجسملاب ريبعتلاف «مارحلا دجسملا

 : ةرشاعلا

 ءارحصلا يف ءاقستسالا ةالص َّْلصُت نأ بسلا نأ ءاهقفلا َركذ

 .فلخلاو فلسلا هيلعو «مارحلا دجسملاب زاعأ اهنإف ؛ يمال

 اهِتعّسو ةعقّبلا لضفل
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 دالبلا نم اهريغ ىلع ةمركملا ةكم لضف

 ةروثملا ةثيدملا ىوس

 لضفأ نأ ىلع هريغو ضايع ىضاقلا لاق امك عامجإلا دقعنا

 هيلع هللا ىلص هدسج مض يذلا ناكملا قالطإلا ىلع ضرألا عاقب

 مث ءهدعب ضرألا عاقب لضفأ ةنيدملاو ةكم نأ ىلعو ءملسو

 ؟لضفأ امهيأ يف ه اوفلتخا

 ليضفت ىلإ ةباحصلا نم نيكي كلا م يدع

 ليضمت ىلإ ءاملعلا رثكأو ةفينح وبأو دمحأو ىعفاشلا بهذو

 .ةكم

 :رومأب ةنيدملا ليضفت ىلإ بهذ نم جتحا دقو

 ىنلخدَأ بر لفو# :هلوق يف اهب أدب دق ىلاعتا هللا نأ: اهتم

 :قدصلا جرخملاو 86٠١[ :ءارسإلا] 4 ٍقْدِص رحم ٍقْحِرْخَأَو َقدِص لخلف

 لخدي نأ لبق اهنم جرخ هنأل «ةكمب أدبي نأ سايقلا ناكو

 .هنم ريخ وه ام ىلإ الإ هيبن لقني نأ هللا ىبأيو ةنيدملا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم (حيحصلا) يف ام :اهنمو
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 دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم ىف ةالص»

 نم لضفأ ةنيدملا دجسم ىف ةالصلا نأ ىلع اولوأتو .«مارحلا

 .:هفلألا :نوذن. ةكم. لحسم :ةالدغلا

 يف يراخبلاو «'«ريبكلا همجعم» ىف ىناربطلا هاور ام :اهنمو
 تك :لاق هنع هللا يضر 9 ني غفار نع امهدانسإب «هخيرات»

 .«ةكم نم ريخ ةنيدملا» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص هلوق نم «كردتسملا» يف مكاحلا هاور ام :اهنمو

 يف ينكسأف «ّىلإ عاقبلا بحأ نم ينتجرخأ كنإ مهللا» :ملسو هيلع
 دقف ءاملعلا دنع ريثك مالك هيف ثيدحلا اذهو .««كيلإ عاقبلا بحأ

 :يدوهمسلا لاق نكل ."'"عوضوم هنإ :«صيخلتلا» يف يبهذلا لاق
 عاقبلا بحأ دارملاف هتحص تملس ولو :ليق ءربلا دبع نبا هفعض

 لآ قالب نيك ةكينزا فيدحل 2كم دعنا

 يبأ نب شايع نب هللا دبعل لاق هنع هللا يضر رمع نأ :اهنمو

 ض : هللا دبع هل لاقف ؟ةنيدملا نم ريخ ةكم :لئاقلا تنأ :ةعيبر

 ينالوا 5 معلا ىفو عدل لاف عني اهقو هتناو هللا مرح
 . اًئيش هتيب يف الو هللا مرح

 يربنمو يربق نيب ام» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق حص :اهنمو
 :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ حصو .«ةنجلا ضاير نم ةضور

 . «اهيف امو ايندلا نم ريخ ةنجلا يف مكدحأ طْوَس عضوملا

 . ضرألا ريخ نم ةنيدملا نأ تبث نيثيدحلا عومجمبو

 ب همت كردعشلا"(1)
 ."6ص ١1ج ءافولا ءافو (0)
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 : ثيداحأب ةكم ليضفت ىري نم جتحا دقو

 ثيدح نم هجام نَساو يذمرتلاو د استلا هاور ام : انهت

 عمس هنأ هنع هللا يضر يرهزلا ءارمحلا نب يدع نب هللا دبع

 هللا ىلإ هللا ضرأ بحأو هللا ىلإ هللا ضرأ ريخل كنإ هللاو» :ةكمل

 فييلس ازغ : يذمرتلا لاق .«تجرخ ام كنم تجرخأ ىنأ الولو

 سس

 هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم اًضيأ يئاسنلا هاور ام :اهنمو

 :ةروزحلا قوس يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق * لاق هينع

 ىنأ الولو «هللا ىلإ دالبلا بحأو ءهللا ضرأ ريخل كنإ هللاو ءةكم ايل

 . «(تجرخام كنم تجرخأ

 .ةكمب عضوم ةروزحلا :ريثألا نبا لاق

 هللا يضر سابع نبا نع هححصو يذمرتلا هأور ام :اهلنمو

 كبيطأ ام» :ةكمل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :امهنع

 نلع لدم الرب انيفردسوب ةكرم ندهف ١ علام كيده اذهب كو
 هعم ىقبت ال ةنيدملاب ملسو هيلع هللا ىلص هدوجو نإف .ةيلضفألا

 ىلإ لقتنا اهيفو ءهتايح رخآ ىضق اهيفف .ناك ام ائئاك دلبل ةيلضفأ

 مالك ىقبي اذه لعب لهف (« ثعبي اهنمو «هربش اهبو .ىلعألا قيفولا

 ! ؟ضراعم وأ ملكتمل
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 ةمركملا ةكم لئاضف

 اهايازمو ةماع ةمركملا ةكم لئاضف :هيف ركذن ثحبلا اذهو

 .ةيملع لئاسمو ةيهقف ماكحأ نم كلذ ىلع بترتي امو اهبقانمو

 ةييرحلا توف ويط نعال لجلال يوم نرشأ وب اةليقف ملفا
 بترتي امل مهرارقإو  مهميلستو مهداقتعاب كلذ ىلع ةمألا قافتاو

 ةبعكلا ميرحت هب عوطقملا ينيقيلا ليلدلاب تبث «ماكحأ نم كلذ ىلع
 َتِيْلأ ةسبتكلا هلأ َلَمَج# :ىلاعت هللا لاق ءمارحلا تيبلاب اهتيمستو
 .[917 :ةدئاملا] «ساّنلْل اَمبِق ماركلا

 اهدنع ىهتني يتلا دودحلا ىلإ اهلك ةكم لمشي ميرحتلا اذهو

 طيحت يتلا مالعألا وأ (مرحلا باصنأ)ب ىمست يتلا يهو .مرحلا
 همكح هللا لعج يذلا ةكم مرح وه مالعألا هذه نيب امو .ةكمب

 .اهل اًميرشت ةمرحلا يف ةبعكلا مكح
 بناوج ىلع تامالعلا هذه بصن نم لوأ :يرهزلا لاق

 اهددج مث «ليربج ةلالدب مالسلا هيلع ميهاربإ وه مرحلا دودح

 ديسأ نب ميمت حتفلا ماع ملسو هيلع هللا ىلص ثعب مث َيَصُق
 مث ةيواعم مث باطخلا نب رمع اهديدجتب رمأ مث ءاهددجف يعازخلا

 هلا ييكلملا دبع

 ) )0ىرقلا ”5١7.
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 يبنلا نمز يف اهوعزن اشيرق نأ راكب نب ريبزلا ةياور يفو
 ا اي اهوداعأ مث هترجه لبق ملسو هيلع هللا ىلص

 9 3 ع

 )١( مارغلا ءافش ١/06.

577 



 . اًحيحص اًضن كلذ يف رأ ملو .ةكم ميرحت ببس يف فلتخا

 .عوضوملا اذه يف ةفلتخم لاوقأ تدرو دقف كلذ عمو

 : هميرحت ببس ىف فلتخا 2 افلا لاق

 ىلع فاخ ضرألا ىلإ طبهأ امل مالسلا هيلع مدآ نإ :ليقف

 ةكمب اوفح ةكئالم هل هللا لسرأف هنم هللاب ذاعتساف ناطيشلا نم هسفن

 راصف ءمدآ نوسرحي مرحلا باصنأ عضوم يف اوفقوو بناج لك نم
 .امرح ةكئالملا فقوم نيبو هنيب ام

 رجحلا عضو امل مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا نأل :ليقو
 اقرشو الامشو ائيمي رجحلا ءاضأ اهانب نيح ةبعكلا يف دوسألا

 دوال رهمتلا نون ىيتلا تيعج رم عرجملا هللا مرقق ايكو
 :ضرألاو تاوامسلل لاق نيح ىلاعتو هناحبس هللا نأل :ليقو

 هذهب هبجي مل ١١[0 :تلصف] *َتييبَط اَنْ آلَ هك وأ اًعَرَط اًينأ»

 لوقلا اذه ركذ .اهمرح كلذلو مرحلا ضرأ الإ ضرألا نم ةلاقملا

 .كلذ ريغ :ليقو «نيلوألا نيلوقلل دهشي ام يقرزألا ركذو يليهسلا

 .هيلع ليلد ال هنأ ماد ام ديعب كلذ لك نأ رهاظلاو :تلق

 : لوقن نأ هلك كلذ نم برقأ نأ يل رهظيو

 )١( مارغلا ءافش ١/64.
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 نآرقلا يف تبث امك هميرحت يف كش ال مارحلا تيبلا نإ

 زيمتي نأ يضتقت ةفاضإلا هذهو هللا تيب هنوك وه ببسلاو . ميركلا

 ؛ءيش لك يف ررقم قح راوجلل ناك املو .ةصاخ ةبقنمب هريغ نع

 .هلجأ نم مرحف مكحلا كلذ لثم تيبلا لوح امل نوكي نأ ىضتقا
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 اهنع يهنملا تاقوألا يف ةالصلا زاوج

 ةمركملا ةكمب

 ملسو هيلع هللا ىلص هنم حيرصلا .يهنلا (حيحصلا» يف ءاج

 ءاوتسالا للعو مكر ردق عمترت ىتح قوسوشلا عولط دنع ةالَّصلا نع

 هول حبصلا ةالص لعبو «برعت ىتح رارفصالا دنعو لوزن ىتح

 . ةكم مرح ىنثتسيو «بورغلا قل رصعلا ةالص لعبو ,عولطلا

 نأ هنع هللا يضر معطم نب ريبج ثيدح نم «نئسلا» ىفف

 اوعنمت ال .فانم دبع ىنب اي) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . (راهن وأ ليل نم ءاش ةعاس ةيأ ىلصو تيبلا اذهب فاط اًدحأ

 :لاقو .«كردتسملا» يف مكاحلا ثيدحلا اذه ىَوَر دقو

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 :ىشكرزلا لاق .«ةكمب الإ حبصلا دعب ةالص ال» :ةياور يفو

 الف «نكامألا كلت ىف لضفلا ةدايزل كلذو .مرحلا عيمج دارملاو

 يبأ نع ديعس نب نايفس نع دعجلا نب ىلع نسحلاوبأ ىورو

 يبأ ىلع درلا يف هدرفأ اميف «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ركذو

 رتل ف اًراثآ زاوجلا يف ةفينح

 فخ



 ناصر ةهنل اعبي كيلا الم ريغ نبا :كيارب لاق :ءاطعت نوف

 رصعلا دعب افاط سابع نباو رمع نبا تيأر :لاق ءاطع نعو

 ظ لبو
 و

 ةكمت افون ةيسحلاو) ةيمخلا يارا .كيعبم نما رع ةنيلا غو

 .ايلصو رصعلا دعب تيبلاب افاطف

 دعب فوطي ناك هنأ ليفطلا يبأ نع عيمج نب ديلولا نعو
 . سمشلا ٌرافُصت ىتح يلصيو رصعلا

 لدن كيبلاب افا نينرلا» قدا رهف ةبا ةحبارنت لاق ءاطخ ةيعو

 . سمشلا عولط لبق نيتعكر ايلص مث رجفلا ةالص

 اييك انالكخخا ةلأسحلا هذه ىف ةاملعلا «قلعخا دقو, ةثنلق
 قربق :هفابلا اذيق يف ةدراولا ثيداحألا يف مهراظنأ فاالتخال

 يهف طقف فاوطلا يتعكرل ةصاخ يه امنإ ةصخرلا هذه نأ مهضعب

 مكحلاف تاولصلا ىقاب امأ اهنع يهنملا تاقوألا يف اهلعف حابي يتلا

 عم ةالصلا نع ىهنلا ثيداحأ مومع مهليلدو .فلتخي ال دحاو اهيف

 اوعنمت ال» :هلوق نم ثيدحلا ىف اهصوصخب فاوطلا ةلأسم دورو

 الإ حبصلا دعب ةالص ال» :هلوق 5 .«ىلصو تيبلا اذهب فاط اذحأ

 ىتعكرل وه امنإ ثيدحلا ىف ءاتثتسالا نأب هتع اوباجأف «ةكمب

 5 رخآلا نم معأ امهنم نك ناك اذإ نيثيدحلا نإ :اولاقو .فاوطلا

 لاق .حجرمب الإ رخآلا مومع ىلع امهدحأ صوصخ مدقي ال هجو

 .فاوطلا يتعكر ىلع ثيدحلا لمحو يقهيبلا هيلإ لامو :يشكرزلا
 ا ا .راثآلاب هبشألا 50 :لاق
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 طقف مارحلا دجسملاب ةصاخ ةصخرلا هذه نأ مهضعب ىريو

 :كلبلا ءازجأ نم هريغ لود

 . مرحلا يفاب نود دلبلاب ةصاخ ةصخرلا هله نأ مهضعب ىريو

 ميقملا نود مداقلاب ةصاخ ةصخرلا هذه نأ مهضعب ىريو

 ةلعلا طابتتشا وف اودهتجا هللا مهمحر مهلك ءالؤهو :تلفق

 نأ قارا نيف مهنمف .مكحلا نييعت ىف اوفلتخا كلذلف ءاهيف اوفلتخاف

 .ىقافآلاو ىكملا نيب قرف ال اذه ىلعف ةعقبلا فرشل ىه امنإ ةلعلا

 اذه ىلعف .ءفرشلا يف ةعقبلا ءازجأ توافت مهضعب ىأر مث

 ةيقب نود دلبلا وأ اهلك ةكم نود هسفن دجسملاب مكحلا صخ

 . مرحلا

 ةماقإل ةكم نودصقي سانلا نأل يه ةلعلا نأ ىأر نم مهنمو

 .ةكمب ميقملا فالخب هركي الف يأ «ىقافآلاب

 ةكم نأ ىريو اًلصأ ةصخرلا هذهب ذخألا ري مل نم مهنمو

 .ةلأسملا هذه ىف اهريغك
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 ةمركملا .ةكمب تائيسلا فيعضت
 هيد

 امك ةكمب فعاضت تائيسلا نأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامج بهذ

 ندع اش ايف ف افيستلا هينا بف ايعع ةتاوللو ىلا ان ل اك ةكف
 ١ 017 تانحلا

 3 اس

 فعاضت امك ةكمب تائيسلا فعاضت :دهاجم لاق

 ؟ةدحاو نم رثكأ هلا ينك : لبنح نب دمحأ لئسو ف انيكفلا

 ء[١٠5١ :ماعنألا] 4اَهلْنِم لإ رحم الم َةَْنّيَسلاِب آس نمو## :ىلاعت

 هل تبتك اهلمعو ةئيسب ْمَه نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق مومعو

 واو ةئيس

 )١( دجاسلا مالعإ ١158.

 ) )0ىرَقلا 5١94.
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 ةقيرط ىلع مالكلا ريرحت ماقملا اذه يف ىلؤألاو :تلق

 . هميظعتو دلبلا ةمرح ديؤتو نْيَبهذملا بسانت

 اهذارفأ ناركت ةفيسلا «فيصضفت ةارملا ” :لوقن نأب كلذو

 : ماعنألا] «اهّلْتِم اّلِإ رح الق َةَحَبسلَأِب 21ج نمر :ىلاعت هلوقل ةاعارم

 ةعقاولا ةئيسلا نم اًحبق دشأو اًمرج ربكأ 0 دارملا امنإو .

 ُهْنْذَد ولظب داكلإب هيف دري نَمَول :ىلاعت هلوقل ةاعارم ةكم ريغ يف

 تيصع نإف ل كايإ ينب اب : هنبال ةفلسلا ا لاق

 نأ دوصقملاو .ها 0 كل د دولا ةلدلع 50

 اهؤازج ةئيسلا نإف .ددعلا ىف اهتيمك ال اهظلغ ةفعاضملاب دارملا

 هطاسب ىلع هدالبو هللا مرح ىف ةئيسلاف تاوافتت تاكيسلا ركل :ةكيس

 ىصع نم سيل اذهلو «دالبلا فارطأ نم فرط يف اهنم مظعأو ربكأ

 .هنع ديعب عضوم يف هاصع نمك هكلم طاسب ىلع كلملا

 ليقف مرحلا يف هالصمو .لحلا يف هلزنمو ةفرعب امهنع هللا يضر

 هيف ةئيطخلاو لضفأ هيف لمعلا نأل :لاقف ؟اذه لعفت مل :هل
 0( :0 .٠6

 : مظعا

 نب ليعامسإ ينربخأ :لاق جيرج نبا نع قازرلا دبع ىورو
 نيعبس ئىطخأ نأل :لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ةيمأ

 )١( فنصملا 58/68.



 . "'"ةكمب ةدحاو ةئيطخ ئطخأ نأ نم يلإ بحأ ةبكرب ةئيطخ

 ثيدحلا ةكمب تائيسلا ةفعاضم توبثل يدنع دهشيو :تلق

 لاق :تلاق اهنع هللا يضر بلاط يبأ تنب ئناه مأ نع يورملا

 رهش اوماقأ ام اوزخي مل يتمأ نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ؟ناضمر رهش ةعاضإ يف مهيزخ امو .هللا لوسر اي :ليق .ء«ناضمر
 هللا هنعل اًرمخ هيف برش وأ هيف ىنَر نَم ؛هيف مراحملا كاهتنا» :لاق

 هكردي نأ لبق تام نإف ءلوحلا نم هلثم ىلإ تاومسلا يف نمو

 ناضمر رهش اوقتاف رانلا اهب ىقتي ةنسح هللا دنع هل تسيلف ناضمر

 كللذكو داوم اهينق تفانحم هل ام هنيقا كتعايقت ةرافيصعلا نإف

 نب ىسيع هيفو (طسوألا»و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور (؟"”تائيسلا

 . .مالك هيفو نيعم نبا هفعض ةبيط وبأ ناميلس

 ةئيسلا ةفعاضم دافأ ثيدحلا اذه نأ وه لالدتسالا هجوو

 نامزلا ىلإ ةئيسلاب ةفعاضملا تتبث اذإو «لضافلا نامزلا ىلإ ةبسنلاب

 .كلذك ناكملاف ءلضافلا
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 ةمركملا ةكمب ةالصلا ةفعاضم

 اميف ةالص فلأ ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالص نإ

 يضر ةريره يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يف امل دجاسملا نم هاوس

 يدجسم يف ةالص» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا

 .«مارحلا دجسملا الإ دجاسملا نم هاوس اميف ةالص فلأ نم ريخ

 «لوسرلا دجسم ىف ةالصلا ىلع لضفت هيف ةالصلا نأ :ىنعملاو

 ا . ثيداحأ كلذل لديو

 ابح نباو .(امهيدنسماا ف رازبلاو «دمحأ هأور ام : اهدحأ

 نع ملعملا بيبح نع هريغو ديز نب دامح ثيدح نم (هحيحص) ىف

 :لاق امهنع هللا يضر ريبزلا نب هللا دبع نع «حابر يبأ نب ءاطع

 لضفأ اذه يدجسم يف ةالص» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ةالصو ,مارحلا دحسملا الإ دجاسملا نم هاوس اميف ةالص فلأ نم

 ىلع هدانسإو .«اذه يف ةالص ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف

 . حيحصلا طرش

 هيف ٍكنسب  (هنئئس» ىف هجام نبا هاور .رباج ثيدح :ىناثلا

 يف ةالص» :لاق كك هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر رباج نع «- نيل

 .مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم

 .«هاوس اميف ةالص فلأ ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالصو
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 رمع نبا نع :ربلا دبع نبا هاور ءرمع نبا ثيدح :ثلاثلا

 ىسومو ؛ءالجأ ءاملع هدانسإ لاجرو :لاق مث «هب امهنع هللا يضر

 ىورو مهريغو ىيحيو دمحأو ناطقلا ىيحي هيلع ىنثأ يفوك ينهجلا
 : يه يتلا ةياورلا هذه ىلع كلذ تبسحف :ركب وبأ لاق ءملسم هل

 ةالص تغلبف ««ةالص فلأ ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالصو»

 رهشأ ةتسو ةنس نيسمخو سمخ رمع مارحلا دجسملا يف ةدحاو

 سمخ يهو  مارحلا دجسملا يف ةليلو موي ةالصو «ةليل نيرشعو
 رشعو رهشأ ةعستو ةنس نيعبسو عبسو ةنس يتئام رمع  تاولص

 . لايل

 رمع نبا نع «هيوُجْنَز نب ديمح دمحأ وبأ هاور :رخآ قيرط

 نإ» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عمس هنأ امهنع هللا يضر

 - ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دجسم ينعي اذه مكدجسم يف ةالص

 دجسملا يف ةالصلا الإ دجاسملا نم هاوس اميف ةالص فلأ لدعت

 يف ةالصلا الإ :ليهك نب ةملس لاقو :لاق .«لضفأ يهف مارحلا

 .ةنيدملا دجسم يف ةالص ةئام لدعت اهنإف مارحلا دجسملا

 ءادردلا يبأ نع رازبلا هجرخأ ءءادردلا يبأ ثيدح :عبارلا

 يف ةالصلا لضف» :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر

 فلأ يدجسم يفو «ةالص فلأ ةئامب هريغ ىلع مارحلا دجسملا

 ىوري ال :لاقو «(«ةالص ةئامسمخ سدقملا تيب دجسم ىفو «ةالص

 نيا هلقنو. .ىيفلا ..رمعب مداكساو «ةاتشالا دهس“ ألا ظفللا اذهب

 . هب اًجتحم هنع ربلا دبع

 نب سنأ نع ««هنئس» يف هجام نبا هاور سنأ ثيدح :سماخلا
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 سمخب لئابقلا دجسم يف هتالصو «ةالصب هتيب يف لجرلا ةالص»

 ةئامسمخب هيف عّمجي يذلا دجسملا يف هتالصو .ةالص نيرشعو
 يف هتالصو «ةالص فلأ نيسمخب ىصتقألا دجسملا ىف هتالصو «ةالص

 فلأ ةئامب مارحلا دحسملا يف ةالصو «ءةالص فلأ نيسمخب يدجسم

 . «(ةالص

 همجعم» يف يناربطلا هاور ءسابع نبا ثيدح :سداسلا

 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع .«ريبكلا

 «ةالص فالآ ةرشعب اذه يدجسم يف ةالص١ :ملسو هيلع هللا ىلص

 ةالصو «ةالص فلأ ةئام اهلاثمأ ةرشعب مارحلا دجسملا يف ةالصو

 ال ثيح هتيب ىف لجرلا ةالصو .«ةالص فلأب سدقملا تيب ىف لجرلا
 ْ 1[ ورع ] تدلك كلذ: نم ضنا قحأ كارب

 يضر باطخلا نب رمع نع هدنسب حاضو نبا ىور : عباسلا

 ةالص فلأ ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالص :لوقي هنع هللا

 دنس اذهو :مزح نبا لاق .ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا دجسم ىف

 :ةدعصلا ىف .نوهطلاك

 هللا يضر ريبزلا نب هللا دبع نع ةمثيخ يبأ نبا ىور :نماثلا

 يبنلا دجسم ىلع لضفت مارحلا دجسملا يف ةالصلا :لاق امهنع

 ىلع لضفت يه اذإف انرظنف :لاق .فعض ةئامب ملسو هيلع هللا ىلص

 .ةالص فلأ ةئامب دجاسملا رئاس

 ناليلجلا نايباحصلا ناذهف :مزح نباو ربلا دبع نبا لاق
 هيلع هللا ىلص يبنلا دجسم ىلع مارحلا دجسملا لضفي :نالوقي
 ىلع مهنم عامجإلاك راصف «ةباحصلا نم امهل فلاخم الو ملسو
 . كلذ
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 دارأ يذلا دهازلا لجرلا ىلإ يرصبلا نسحلا ةلاسر يفو

 دجسملا يف ىلص نم» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق .ةكم نم جورخلا

 ةالصلاو «ةالص فلأ فلأ يدجسم يف ىلص امنأكف نيتعكر مارحلا
 . «نادلبلا نم هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ يدجسم يف

 «ةضيرفلاب صتخت ال نيدجسملا ىف ةفعاضملا هذهو :(هيبنت)

 :ةييشدحلا هنإ : (ملسم حرشاا يف لاق امك عار ظرفلاو لفنلا معت لب
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 ةالصلاب اًصاخ سيل فيعضتلا

 عاونأ رئاسو لب «ةالصلاب صتخي ال فيعضتلا نأ ملعاو

 :ةيفكلا ىلا رظنلاوب ةالدفلا ىف تملا ان ىلع ةاشانق' كاندك تاغانفلا

 هربا ل افعى دو انعقاد اق اندم حملا

 .فلأ ةئامب ةنسح لكو «فلأ ةئامب مهرد

 :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ءا(هجام نبا نئس» ىفو

 ةكمب ناضمر رهش كردأ نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 اميف ناضمر رهش فلأ ةئام هل بتك ءرسيت ام هنم ماقو ,هماصف

 لمح موي لك يفو «ةبقر قتع ةليلو موي لكب هل بتكو ءاهاوس
 . «ةنسح ةليل لك يفو هللا ليبس يف نيسرف

 نم ربمغ نب مصاف ةلهخم نفااةةعسما ىف زارا قووو
 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع

 ريغب ناضمر فلأ نم لضفأ ةكمب ناضمر» :ملسو هيلع هللا ىلص

 . (ةكم

 هللا يضر سابع نبا ثيدح نم مكاحلل «كردتسملا» يفو

 ايشام ةكم نم جح نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ امهنع

 تانسح نم ةنسح ةئامعبس ةوطخ لكب هل بتك اهيلإ عجري ىتح
"1 



 اذه :مكاحلا لاق .«ةنسح فلأ ةئامب ةنسحلا مرحلا تانسحو مرحلا
 .هفعضو (هننس) ىف يقهيبلا هاورو .دانسإلا حيحص ثيدح

 يبأ نع شمعألا ثيدح نم يناربطلل «طسوألا مجعملا» يفو
 هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ئناه مأ نع حلاص
 اي :ليق .«ناضمر رهش اوماقأ ام اوزخي مل يتمأ نإ) :ملسو هيلع
 مراحملا كاهتنا» :لاق ؟ناضمر ةعاضإ يف مهيزخ امو هللا لوسر

 تاومسلا يف نمو هللا هنعل ءاّرمخ هيف برش وأ ءهيف ىنز نم «هيف
 هل تسيلف ناضمر رهش هكردي نأ لبق تام نإف .لوحلا نم هلثم ىلإ
 تانسحلا نإف ءناضمر رهش اوقتاف ءرانلا اهب ىقتي ةنسح هللا دنع
 .ىهتنا .«تائيسلا كلذكو ء.هاوس اميف فعاضت ال ام هيف فعاضت

 «لضافلا نامزلا ىلإ ةبسنلاب ةئيسلاب ةفعاضملا تتبث اذإو
 .كلذك ناكملاف
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 مزمز ءام

 .ةيفاعو «ةعفانو «ةيورمو ءةعاّبشو ءمزمزف :اهؤامسأ امأ

 ءمقس ٌءافشو «ةَبِذْعَمو «ةيفاكو «ةنونضمو «ةَّرَبو «ةكربو «ةنوميمو

 ْ .ليعامسإ ايقّسو «ليربج ةمْرَّهو ءمعط ِماَعَطو

 نوكسو يازلا حتفب مْرْمَر ةروهشملا :تاغل هيفف (مزمز اًمَأَف)

 رسكب مِزّمِز ةثلاثلاو .ميملا ديدشتو اًضيأ اهحتفب مْزّمَز ةيناثلا «ميملا

 اهئام ةرثكل :ليقف ؛هوجول كلذب تيمس «ميملا ديدشتو نييازلا
 ةمزمزل ليقو ءريثك يأ ِمْرْمَرَو مزامُرز ءام :مهلوق نم ةقتشم نوكتف
 مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج ةمزمزل :ليقو .«هتكرح يأ اهيف ءاملا

 ىلوألا يازلا حتفب يأ «ةمزمزلا :«سوماقلا» يف لاق ءهمالك يأ

 .يود هل ديعبلا توصلا :ةيناثلا حتفو ىلوألا ميملا نوكسو ةيناثلاو

 :«ةياهنلا» يفو .اًرطم هتبثأو اًنتوص هنسحأ وهو ءدعرلا توص عباتتو

 يأ ترجفنا نيح اهئامل رجاه ّمَّرِل ليقو ءيفخلا توصلا :ةمزمزلا
 الثل «نازيملاب تمز اهنأل :ليقو .بارتلاب اهل اهرصحو اهايإ اهمض
 نأ همانم يف ىأر بلطملا دبع نأل :ليقو .الامشو اًئيمي ذخأت
 .مزمز رفحا :هل لوقي الئاق

 ةدحوملا ءابلا ديدشتو ةمجعملا نيشلا حتفبف (ةعاّبش امأو)

 لوصحل كلذب تيمس .عوجلا دض عبشلا نم «ةلمهملا نيعلا حتفو

 . كلذ دصقب اهبرش دنع عبشلا
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 واولا رسكو ةلمهملا ءارلا نوكسو ميملا مضيف (ةَيِوُرَم امأو)

 نم يور :لاقي .شطعلا دض يرلا نم «ةيتحتلا ةانثملا فيفختو

 اهرسكب ىّوِرو اهحتفب اًيَرو ءارلا رسكب اير يِضّرك «نبللاو ءاملا
 : مظلل اهعمق ةدشل كلذي تنفس ناغنأ

 عفنلا نم ةلمهم نيعف ءاف مث فلأ اهدعب نونبف (ةعفان امأو)

 :اهتلمج نم ؛رصحت ال ىتلا اهعفانم ةرثكل كلذب تيمس .رضلا دض

 .عورلا نكسيو بلقلا يّوقي اهبرش نأ

 نم ةيتحت ةانثم اهدعب ءافلاو ةلمهملا نيعلابف (ةيفاع امأو)

 ءايالبلاو للعلا نم ةيفاعلا هل بهو ةيفاعو ةافاعم اذك نم هللا هافاع

 .ءابطألا قاذح هنع تزجع ام ضارمألا نم

 مضو ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ىلوألا ميملا حتفبف (ةنوميم امأو)

 .ةروثأم اهتكرب نأل كلذب تيمّس «ةكّرَبلا وهو نمّيلا نم ةيناثلا ميملا

 براملاو ةضاقملا وم: ويقكل :كلخلاو: ةقلننلا نم. ةعامج اهنرش كفن

 .اهولانف

 ءارلا ديدشتو ةدحوملا ءابلا حتفبو لأ نودب وهف (ةّرَب امأو)

 ناسحإو رب تاذ يأ «قوقعلا دض ةدحوملا رسكب ربلا نم ةلمهملا

 . اهتكرب نم هل لصحيو هلاني امل اهبراشل

 مضو ةمجعملا داضلا نوكسو ميملا حتفب وهف (ةنونضم امأو)

 انض نضي هب نض نم ءءاه اهدعب ةحوتفم نون مث واو اهدعب نونلا
 نآل كلذ تيبس + نسفنلا قيتقلا' ذإ ةةتشافتل ئأ ةريغ نع ةففاذإ

 هللا عنم دقو .ةسيفن اهنوكل اهب ضعب ىلع مهضعب نضي سانلا
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 ةمرحب اونواهتو اوصعف اهلوح اونكس برعلا نم اًموق اهنم ىلاعت

 .اهايإ مهعنمو اهنع هللا مهدرطف ةبعكلا
 ليملا نع اهبرش نم يفكت يتلا يأ «ةيافكلا نمف (ةيفاك امأو)

 . اهب يرلا نم هل لصحي امل اهريغل بلطلاو

 رسكو ةلمهملا نيعلا نوكسو ميملا مضب وهف (ةَبْذْعَم امأو)
 يأ ءاّبنع راص يأ ءاملا بذعأ نم «ةدحوملا حتفو ةمجعملا لاذلا

 .ةيورم ىنعمب وهف ةوالحو ةبوذع تاذ ينعي هتوالحل شطعلل اعنام

 ىنعم ىلع هيف ةفاضإلاو يفاضإ ِمّلَع وهف (مقس ءافش امأو)
 نم ريثك ءافش يف ببس اهئام برش نأل كلذب تيمس .ماللا

 .مالآلا عفدو ماقسألا

 ةيناثلا ءاطلا مضب  اًضيأ يفاضإ ملع وهف (معط ماعط امأو)

 تيمس «هلكأ نم عبشي يذلا وهو  هدعب يتلا ةلمهملا نيعلا نوكسو

 .ةعابش ىنعمب وهف اهلوانت دنع عبشلا لوصحل كلذب
 نم ميملا حتفو يازلا نوكسو ءاهلا حتفبف (ليربج ةمْرَه امأو)

 مزهلا عضوم ةمزهلاف «ةرفح هيف تراصف هديب هزمغ اذإ همزهي همزه
 ميملا نوكسو ءاهلا حتفب ليربج ةزمه ىوريو «برضلاو زمغلا يأ

 زمهيو عراضملا يف ميملا رسكب زمهي زمه نم يازلا ىلع ةمدقم
 وهف هبرض وأ هعفد وأ هطغض وأ اًضيأ هزمغ اذإ اًرمه اًضيأ اهمضب

 اهل هبقعب مالسلا هيلع ليربج برضل كلذب تيمس .هلبق ام ىنعمب

 مزمز ءامو ءمزمز :هل لوقي التاق ايؤرلا يف ىأر بلطملا دبع نألو

 يورت تاكربلا مزمز ؛هلهأو ليعامسإ ايقسو .هلجرب ليربج ةمزه
 ًأدّتبم يف اًضيأ ءاج دقو .ماعط ريخو مقس ءافش «تادراولا تافرلا

 هيلع هللا ىلص ىيبنلل زمه ليربج نأ وهو اذه لثم ءوضولا ثيدح

 .ءاملا عبنف يداولا يف هبقعب ملسو
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 مرمر ءام لضف

 يف ءاج ام اهنم «ةريثك ثيداحأ مزمز ءام لضف يف درو دق

 .(مغط ماعط مزمز ءاما ضروف ٌرذ ىبأ ثيدح نم (ملسم حيحصاا

 ْ .«مقس ءافشو» :يسلايطلا دازو

 امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم «كّردتسملا» ىفو

 (بَعُّشلا» يف يقهيبلا هحًحصو .(هل برش امل مزمز ءام» :اعوفرم

 كلزك وب ىطاسدلا ظفاحلا لاعب قنوو -4 نايح ياو: ةننسع" راو

 :ثيدحلا اذه هلقن دعب «حتفلا» يف لاق ثيح ىنالقسعلا ظفاحلا

 .حصأ هلاسرإو ءهلصوو هلاسرإ يف فلتخا هنأ الإ تاقث هلاجر

 . ىهتنا

 ثيدح ةدارنإ دعب لاق ثيح ينالطسقلا امهوذح اذحو

 ندع قيودا ذه ةكيف: تت لاقف ليحل ابو: :ووكدملا كنة ةععلا

 هب ىفشتستل هتبرش نإ كنأ هانعمو  «هل برش امل مزمز ءام١ :ثيدح

 أَّمَظ عظّقل هتبرش نإو هللا تاتا «:كعيشلا هفيزنل نإو هللا كافش

 ملعلل هبرش هنأ ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ نع درو دقو

 .هنامز لهأ هقفأ ناكف .ةهاقفلاو

 هتدجوف كلذ تبرج دق انأو :ىلاعت هللا همحر يركبلا لاق
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 قيدصتو اذه نم نيقي ىلع الإ هبرشأ مل ينأ ىلع ءاًحيحص
 . ىهتنا . ثيدحلاب

 امهنع هللا يضر سابع نبا نأ :يبعّشلا نع «يراخبلا» يفو

 برشف مزمز نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيقس :لاق هثذح
 ثيدحلا يأ هيف :«حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق .مئاق وهو

 نع يهنلا نوكيف يأ .ىهتنا .اًمئاق برشلا يف ةصخرلا  روكذملا

 لوانت نوكيل «قافرإو بدأ يْهَن «حيحصلا» يف دراولا اًمئاق برشلا

 ييحم هلاق امك ءداسفلا نم دعبأ نوكيف «ةنينأّمطو نوكس ىلع ءاملا

 :ةنبلا

 ءامب اًصتخم مايقلا نوكي نأ نكميو :لوقأ :يراقلا يلع لاق

 مث .هئام نم علضتلا بابحتسا ىلإ ةراشإلا صيصختلا ةتكنو .مزمز

 اًمئاق ” مزمل اع ادد حّرص مهضعب تيأرو :لاق

 | .ملسو هيلع هللا ىلص هل اَعابَنا

 ال مهنأ نيقفانملا نيبو اننيب ام ةيآ» :اًعوفرم يقهيبلاو ينطقرادلا

 ريخ) :هنع هللا يضر يلع ثيدح يف ءاج دقو .«مزمز نم نوعلضتي

 مهعم هنولمحيو هنوبرشي ءاحلصلا ناك اذهلو .«مزمز ضرألا يف رئب

 انفك اوبر 1ك تيبلا جح نم هعوجر دنع مزمز

 نزولا دعت عيونك اد لذ أوي يب اهسوم هيا مدع, فاعقلاو
 . هّللا ةعاطب ةزعلاو هيلع توملاو

 «قوشلا لامكو دهعلا نسح ىلع ناونع هنأكو : رّيئَملا نبا لاق
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 .ةدوملا لهأ دراومو ةبحألا لهانم ىلإ نينحلا تداتعا برعلا نإف

 ماقأ دق اهيلإ شطعتملاو اهيلع قرتحملاف تيبلا لهأ لهنم وه مزمزو
 ةمالع اهنم علضتلا لعج اذهلو ةبحألل دهعلا نسحأو ةبحملا راعش

 :لئاقلا ٌَرَد هللو .قافنلاو ناميإلا نيب ةقراف

 ل 0-52 لْهَأ هب ءاَمِل اركذت

 ارد اميدع هللا يضر, صاع نبا نع ويغو ىبكاقلا قزوو
 ىلصم امو :ليق .راربألا بارش نم اوبّرشاو ؛رايخألا ىَلَصُم يف

 ءاض لاق ؟رارب الا: تاريش اه لبق مازرملا فتحت نات راخألا

 . مزمز

 نم اهئام نم علضتلاو اهلضفو اهئامسأ ةفرعمف ءةلمجلابو
 .اهلهأ قحو اهقحب ءافولاو اهب ربلا ةلمج

 ىلع عامجإلا ةيعفاشلا بتك نم «عومجملا» يف ىكَح :(ةدئاف)

 يف اميس «هب ةساجنلا ةلازإ يغبني ال هنأو ء«مزمز ءامب ةراهطلا ةّحص

 يف نقلملا نبا هوحن ركذو .ريساوبلا ثروي هنإ :ليق امل ءاجنتسالا

 فال وأ هوركم وأ مارح هب ةساجنلا ةلازإ لهو .««يراخبلا حرشاا

 اعبت حيجرت ريغ نم يرشانلا بيطلاو يريمدلا اهاكح هجوأ ؛ىلوألا

 .ةهاركلا :دمتعملاو «يعرذألل

 هلوق دنع «ريغصلا عماجلا حرش» يف يوانُملا ةماّلعلا لاقو
 هثايِغو هللا ايقُس هْنأل (هل برش امل مزمز ءام» :ملسو هيلع هللا ىلص

 كلذ دجو صالخإب هبرش نمف ؛هدعب نمل اثايغ يقبف هليلخ دلول
 مهدصاقم ىلع دابعلل راج اذه :يذمرتلا ميكحلا لاق .ثروغلا
 ءرمأ هبار اذإ دخوملا ْنأل «تاّينلاو دصاقملا كلت يف مهقدصو
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 امنإو اثايغ دجو هب ثاغتساو هيلإ عزف اذإف ءهبر ىلإ َعَّرَّملا هنأشف
 .ءايشالا رصانع دبعلاب غلبت ةينلا نإف .ها «هتين ردق ىلع دبعلا هلاني

 لقعلا ردف ىلعو .اهبر لإ اهيعسو بولقلا ةراهط ردف ىلع تاينلاو

 مزمزل براشلاف «ىلاعت هّللأ نئلإ ناريطلا ىلع بلقلا ردمي ةفرعملاو

 .كلذ ىلع

 نع حص دقف ءاهولانف ٌبلاطمل ءاملعلا نم عمج هبرش دقو

 هبرشو «ةياغلا هيف ناكف ملعلل هبرش هنأ هنع هللا يضر يعفاشلا انمامإ

 ماس فرو .ةعست ةرشع لك نم بيصي ناكف يمرلل

 0 هرصع لهأ نسحأ ناكف هريغو فينصتلا نسحل

 هيلع كن هنإ :هدلاو نع «لوصألا رداون» ئه ميكحلا لاقو

 نأ دجسملا نم جرخ نإ هنأ ىشخي .فوطي وهو ةقارإلا ليللاب

 برشو مزمز ىلإ هجوتف .مسوملا يف ناكو «نمانلا ىذأب ثولتي

 ؛بئارغلا نم اذهو .ها . حبصأ ىتح لوبلاب سحي ملف عجرو اهنم

 هباصأ هنأ باحصألا ضعبل ىرج ام هوحنو «ةقارإلا ردت مزمز نإف

 . ابلاغ نطبلا قلطي هنأ عم هنع بهذف هبرشف لاهسإ

 نيم تيلقلا ءانشل ةيريش: نوكيمن أ" ىلزالاو :يىليشلا لاق

 لبقتسا هبرش دصق اذإف «ةيلعلا قالخألاب هتيلحتو ةميمذلا قالخألا

 كيبن نع ينغلب مهللا :لوقي مث ءهامسو ىلاعت هللا ركذ مث ةلبقلا

 ىنإو مهللا اهل برش امل مزمز ءعءام» :لاق هنأ ملسو هيلع هلل ىلص

 هيلع هلوقل علضتي ىتح اًريثك برشيو هتجاح يمسيو ءاذكل هبرشأ
 نم نوعلضتي ال مهنأ نيقفانملا نيبو انئيب ام ةيآ» : مالسلاو ةالصلا

 .راثكإلا : علضتلاو . ينطقرادلا هاور مزهر
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 راجَتْسُملا دنع ءاعدلا لضف

 ربد يف دودسملا بابلا ىلإ يناميلا نكرلا نيب ام وه راجَتْسَملا

 ةدير أ ةيعلكلا ولف نت ةوطحلا هبناباوب نتاسنلا قكرلا نمو: :ةنكلا
 مرد الل كارد ههرتالا نق واسخسلا ىفوعلا انه سور ذا

 تيبلا رهظ دنع ماق نم :نايفس يبأ نب ةيواعم لاقو «شيرق زئاجع
 اذه لثمو هةنفأ ةكللو مويك هبونذ نم جرخو .ءهل بيجتسا اعدف

 :ةرضلا ةاسل ني دلت نقتل نراك ل واعشق لوقا

 اًبعصم هاخأو ريبزلا نب هللا دبع نإ :يبعّشلا مامإلا لاق

 يف اوعد مهنع هللا يضر رمع نب هللا دبعو ناورم نب كلملا دبعو

 دق مهنم اّلُك ىأر ىتح ايندلا نم يِبعّشلا بهذي ملف «عضوملا اذه

 ناكو .اهب اعد ناكو ةنجلاب رمع نب هللا دبع رّشُبو لأس ام يطعأ

 مهنم ؛نيملسملا رابك نم ةعامج ناكملا اذه يف ءاعدلل فقي

 - قيدصلا ركب يبأ ديفح دمحم نب مساقلاو ءزيزعلا دبع نب رمع

 . مهنع هللا يضر
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 ليعامسإ رجح

 عقاولا طئاحلا وهف مالسلاو ةالصلا هيلع ليعامسإ رججِح امأ

 هلعج دقو «ةرئاد فصن لكش ىلع وهو .ةمظَعُملا ةبعكلا لامش

 ةبعكلا بناج ىلإ اًشيرع ملسو هيلع هللا ىلص ليلخلا ميهاربإ

 . ةمظعملا

 مزمزو ماقملاو دوسألا نكرلا نيب ام ميطحلا :يقرزألا لاق

 مطحيو هيف ءاعدلا ىلع نومحدزي سانلا نأل اًميطح يمس .رجحلاو

 ىف نفد ليعامسإ هللا بن نأ ءاملعلا نم ريثك ركذ دقو

 مث «نيثالثو ةنس ةئام شاع نأ دعب ءميطحلا وه يذلا رجحلا

 ءماشه نباو .« قاحسإ نبا اذه وك نُمِمو . هيف همأو وه نفدو تام

 .نيخّرّوملا رابك نم مهريغو ريثك نباو «يربطلا ريرج نباو

 يديب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس: لحاف «هيف ىلصأف تسلا

 وه امنإف «تيبلا لوخد تدرأ نإ هيف ىَّلَص» :لاقو رجحلا ىنلخدأف
 .«تيبلا نم ةعطق

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع نعو

 5 هال



 رججلا باب ىلع نإ» :هنع هللا يضر ةريره يبأل لاق ملسو هيلع

 ىضم ام كل اًروفغم :نيتعكر هيف ىلصو هلخد نمل لوقي اَكَلَم
 موي ىلإ ايندلا هللا قلخ ذنم كلم رخآلا هباب ىلعو ءلمعلا فيأتساف

 دمحم ةمأ نم تنك نإ اًموحرم :جرخو ىلص نمل لوقي تيبلا عفري

 ىلإ اكش مالسلاو ةالصلا هيلع ليعامسإ نأ نسحلا ةلاسر يفو

 رجحلا يف ةنجلا نم اياب كل حتفأ يْنأ هيلإ ىحوأف «ةكم َّرَح هّبر

 :- ءارلا حتفب  حْوَرلاو .ةمايقلا موي ىلإ هنم حْوَّرلا كيلع جرخي

 ,جيرلا ميس
 موي تاذ لبقأ هنأ هنع هللا يضر نافع نب نامثع نع :اهيفو

 كنك :لاقف 6 ووناسن ؟ تقح نيا وما قرولابت الا: هباهجضأل كاقن

 .هدنع هللا وعدي سبازيملا تحت اهناك ناكر «ةنجلا سباب ىلع اًمئاق
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 : ىلاعت لاقف ء.زيزعلا هباتك يف ماقملا اذه ىلاعت هللا ركذ دقل

 « ٌّلَصُم تهرب لَم ني أوُدِحْيأَو اًَأَو سيّد ٌهَبَتَم تنل اَلَمَج ْدِلَول
 (نم) نوكت نأ لمتحي :ةيآلا هذه دنع مهضعب لاق «[١؟0 :ةرقبلا]

 .(يف) ىنعمب وأ شفخألا بهذم ىلع تابثإلا يف ةدئاز و١ ةيضعت

 حتفب وه ماقّملاو .ها .(دنع) ىنعمب اهنأ برقألاو .ديعب لكو

 ماقأ نم وهف مضلاب ماقُملا امأو ءمايقلا عضوم :موقي ماق نم «ميملا

 ةالصلا هيلع ميهاربإ هيلع ماق يذلا رجخلا وه ميهاربإ ماقمف

 ىلإو «ءانبلا عفترا املك هب عفتري ناكو «ةبعكلا ءانب دنع مالسلاو
 :هلوقب «بسنلا دومع» مظن بحاص راشأ اذه

 اَعَْمَرَو اَوَهْلا يِف ُماَقَمْلا هب هس ًءاَنِبْلا َلاَط ايلَكَو

 ىَنَت اًعُبضأ ِهِئَْذُأ اَلِك يِفَو اَنْذأ ْلِِلَخْلا ٌجَحْلاِب َنِيِحَو
 اًعَمْشَأ حي ْنَم لُكَووب اَعَفَتْرا ٍلاَبجْلا ٍلَّوظأك اًضْيَأ

 ةجح نع هنع هللا يضر رباج ثّدح ام لوقلا اذه ةحص ديؤيو
 ةالصلا هيلع يبنلا فاط امل :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 .«معن» :لاق ؟انيبأ ماقم اذه :هنع هللا يضر رمع هل لاق «مالسلاو
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 ِهاَقَم نم أاوُرِخاو## :لجو زع هللا لزنأف ؟ىلصم هذختن الفأ :لاق -

 هللا 7 هلل لوسر نأ :ةياور يفو «[7١؟5 :ةرقبلا] 4 صم معهد

 هللا لوسر اي :لاقف ءهنع هللا يضر رمع هعمو ماقملاب رم ملسو هيلع

 هذختن الفأ :لاقف .«ىلب» :لاق ؟ ميهاربإ انيبأ ماقم اذه سيلأ

 .ةيآلا تلزن ىتح سمشلا بغت ملف ,«كلذب رموأ مل» :لاق ؟ىَلَصُم

 نب رمع لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع :«يراخبلا» يفو

 يبر ينقفاو وأ - «ثالث يف يبر تقفاو :هنع هللا يضر باطخلا

 ؛ىَّلَصُم ميهاربإ ماقم َتْذَحَّنا ول هللا لوسر اي :تلق :- ثالث يف

 خلإ ١16[ :ةرقبلا] . .* ٌَّلَصَم ممهرنإ اََم نم أوُرِخاو# :تلزنف

 هللا لوسر ملتسا :لاق هنأ هنع هللا يضر رباج نعو .ثيدحلا

 ىلإ دمت مث اًعبرأ ىشمو اثالث لّمَّرف ءنكرلا ملسو هيلع هللا ىلص
 [١١؟0 :ةرقبلا] 4ص مسمن ِواَقَم نم اوديو :أرقف «ميهاربإ ماقم

 يف ريثك نبا لاق .نيتعكر ىلصف تيبلا نيبو هنيب ماقملا لعجف

 يف ملسم هاور يذلا ليوطلا ثيدحلا نم ةعطق اذهو :«هريسفتا

 . ليعامسإ نب ؛ متاح ثيدح نم (هحيحصاا

 رجحلا وه مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ماقم نأ :ةصالخلاف

 ناكو .هرادج عفترا امل مارحلا تيبلا ءانبل هيلع موقي ناك يذلا

 املكو «هديب اهعضيف ةراجحلا هلواني مالسلاو ةالصلا هيلع ليعامسإ

 وهو ةبعكلا لوح فوطي ىرخألا ةيحانلا ىلإ لقتنا «ةيحان لَمَك
 .تيبلا هجو ىلإ ىهتنا ىتح هيلع فقاو

 نيب ماقملا نوكي نأب ؛ماقملا فلخ ةالصلا نوكت نأ ةنسلاف

 مجح نأل .هتاذاحمو هنيع ةلباقم طرخشت ةهشن الو .ةبعكلاو ىلصملا

 ىلصم نوكي نأ يفكي ال عارذ وحن ريغص رجحلا وه يذلا ماقملا
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 فقي مل نإو ةنسلاب ىتأ دقف ماقملا ءارو ىلص نمف ءدحاو صخشل

 ولف ء.همكح ىطْعُي ءيشلا براق ام نأل ءمامتلاب رجحلا فلخ

 .ىفخي ال ام ةقشملاو جرحلا نم كلذ يفو ءهرغصل اًدرف اًدرف

 ءةنجلا نم مالسلا هيلع مدآ انيبأ عم نكرلاو ماقملا لزن دقلو

 .مكاحلاو ءدمحأو .«يذمرتلا ىور دقف ؛اهتيقاوي نم ناتتوقاي امهو

 نكرلا نإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نابح نباو

 مل ولو امهرون ىلاعت هللا سمط «ةنجلا تيقاوي نم ناتتوقاي ماقملاو

 .«برغملاو قرشملا نيب ام اتءاضأل امهرون سمطي

 رجحلا راص نأ مالسلا هيلع ميهاربإ تازجعم نم ناك دقلو

 هيف اًرهاظ هيمدق رثأ يقب دقو ءهامدق هيف تصاغف اًبظَر هيمدق تحت

 حسمب ةيلصألا هتئيه نع ريغت نإو اذه انموي ىلإ رصعلا كلذ نم

 برعلاو «ةيساحنلا ةروصقملا يف رجحلا عضو لبق مهيديأب سانلا

 ةيماللا هتنيصق ىف بلاط وبأ لاق ءاهتيلهاج ىف كلذ فرعت

 :ةروهشملا

 ٍلِزاَنَو ِءاَرِح يف ٌرِبِل ِقاَرَو ُهَناُكَم اًريبُث ىَسْرَأ ْنَمَو ٍرْوَنَو
 لِفاَعب َسْيَل َهَّللا َّنِإ ِهَّللابَو ٍةْكَم ِنْظَب ْنِم ِتْيَبْلا ّقَح ِتْيَبْلابَ
 لِئاَصَأْلاَو ىَحصلاب ُهوُقَتَتْكا اَذإ ُةَنوُحَسْمَي ذإ ُدَوُسُمْلا ٍرَجَحْلاِبَو

 ٍلِعاَن َرْيَغع اًيِفاَح ِهْيَمَدَق ىلع َهَبظَر ٍرْحَّصلا يف ميِهاَرْبِإ ئطْوَمَو
 مرّتحم رثأ ُمدقأ دّوْسَأْلا رَّبَحلاو (ماقّملا) رّجَحلا اذه نوكيف

 وحن مالسلا هيلع ميهاربإ نيبو انئيب ذإ «قافتالاب نيملسملا ىدل
 .ةنس فاللآ ةعبرأ
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 عم اهتيلهاج يف برعلا نأ :تافتلالاو ركذلاب ريدج وه اممو

 عّمسي مل «مرحلاو ةكم ةراجح صوصخلابو ءراجحألا مهتدابع

 ميظع عم ماقَملا رَجَح وأ دّوْسألا رَجَحلا َدَبَع اًدحأ نأ مهنع
 .امهيلع مهتظفاحمو امهل مهمارتحا

 نيم كلذ»:نأ انل ززهظو :ةةينيسو كلذ رده ىف اتلمات دقلو

 ءاس نا هابل لهل نو: نهب ا ول احينإد ىلاعت هللا :ةفيصع
 ماقملا فلخ ةالصلاو دوسألا نكرلا مالتساب ؛امهميظعتب مالسإلا

 مانصألا ضعب مارتحا ّرقأ مالسإلا نإ :نيدلا ءادعأو نوقفانملا لاقل

 دبعي ناك نم امهتدابعب كّسَمَتْلو ءكرشلا ةبئاش نم صلخي مل هّنِإو
 نيميركلا نيرجحلا نيذه ىلاعت هللا ظفح اذهلف «لبق نم امهدحأ

 ةيلهاجلا لهأ ةدابع نم ةمايقلا موي ىلإ مالسلا هيلع ميهاربإ مايأ نم
 هذه نأ ىفخي الو ءاّضيأ مهتدابع نم مارحلا هتيب ظفح امك ءامهل

 .دحأ لك اهل هبنتي ال ةقيقد ةطقن
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 هلئاضفو دوسألا رجحلا صئاصخ

 قرط نم ةتباث ةحيحص ةميظع ايازمو صئاصخ هل رجحلا اذه

 هللا ىلص قودصملا قداصلا ةمألا هذه يبن دمحم انديس نع ةحيحص

 : اهنمف ءملسو هيلع

 ةريثك ثيداحأب اذه تبث دقو «همالتساو هليبقت عرشي هنأ - ١

 ىهو .ليصفتلاو لامجإلاب نيملسملا دنع ةمولعم ةحيحص قرط اهل

 7 باتك حصأ امه نيذللا «ملسمو يراخبلا يحيحص» يف ةدوجوم

 .نآرقلا دعب نيملسملا

 نكرلا) مظعملا هللا تيب يف «ناكم فرشأ يف هنأ :اهنمو - ؟

 ةيلصألا ىلوألا دعاوقلا سفن ىلع عقي يذلا ناكملا وهو ؛(يقرشلا
 مقري دِإَو## :ىلاعت لاق امك «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ اهعفر يتلا

 .[1717 :ةرقبلا] 4ٌليِعَمْسِإَو ِتّيَبلأ ني َدِعاَوعلا مِن
 تيبلاب فاوطلا ءادتبا عرشي يذلا ناكملا يف هنأ :اهنمو - "“

 يذلا نكرلا نم ئدتبي هنإف تيبلاب فاوطلا دارأ اذإ ناسنإلاف ءهنم

 .رجحلا اذه هيف

 .نمحرلا دي ضواف نمك ناك هملتسا نم نأ :اهنمو 5

 هجام نبا هاور يذلا ثيدحلا يف تبث امك ءهلوسرو هللا عياب نمكو

 .«(ةكم رابخأ) ىف ىقرزألاو «4نئّسْلا امهيباتك ىف روصنم نب ديعسو
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 دق ىلاعت هللا نكلو ء«ءيضم ميظع رون هل ناك هنأ :اهنمو هك

 يذمرتلاو دمحأ هاور يذلا ثيدحلا ىف تبث امك ءرونلا اذه سمط

 ا . (هحيحص) ىف نابح نباو

 تبث امك «قحب هملتسا نمل ةمايقلا موي دهشي هنأ :اهنمو 5

 ىف يناربطلاو .ء«هنئس» ىف يذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا ىف

 000 ا .«طسوألا)

 يف ءاج امك .ةمايقلا موي عفشمو عفاش هنآ: اهكسو نال

 .مالك هيف ثيدحلا دنس نكلو «يناربطلا هاور يذلا ثيدحلا

 ىف :تبث امك .«هللا نيمي ةلزدمب: ضرألا ىف هنأ :اهنمو د 4

 دهاوشو قرط هل ثيدح وهو «هضرأ ىف لا نيب رخحلاو :ثيدحلا

 دك طيف هتوو انييح كودعلا اي ريدقي ادعي اهيفحب يون
 :فيدعلا اذه.نم همالقبا

 ةنامألا هذهو «ناميإلاو مالسإلا ىلع نيمأ ملسم لك نأ يهو

 سوفنلا تناك املو ءاهئادأو اهلمحت ىلع هعيابو اهيلع هللا هذهاع

 اذه ىلاعت هللا ماقأ ءتاسوسحملاب يناعملا اهل تبثي ام ىلإ جاتحت

 سوسحملا ةباثمب نوكيل ةيصوصخلا هذه هل لعجو «هتيب ىف رجحلا

 هناحبس هللا دهاعو ةعيبلا ىدأ دق هنأ همالتساب ملسملا نا

 امنإ هذهو .مايق ريخ اهب مايقلاو ةنامألا ءادأو لّمَحَت ىلع ىلاعتو

 لوقعلا ناحتما يه ةيلصألا ةمكحلاو ءطقف ةطبنتسم ةمكح يه

 وأ هتمكح لهجت دق اميف اهتيدوبعو اهتعاطو سوفنلا ةباجتسا ةفرعمو

 مامت ىوس ىنعم هيلع اهمادقإل نوكي ال ٍذئنيحو هنَلِع اهيلع ىفخت
 .ىلاعتو هناحبس ّقحلا اهقلاخل اهتيدوبع
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 كلذ بابحتساو تيبلا يف ةالصلا لضف

 ءةنس اهنوك ةهج نم تباث اهلضفف .تيبلا يف ةالصلا امأ

 درجمو ءاهلَعَف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نوك وه اهتينس دنتسمو
 اذه اًرعشتسم اهلعف اذإ ناسنإلاو ءةَنّس اهنأ ىلع لدي لعفلا اذه

 هب اًيدتقمو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل اَعِبَتُم كلذ يف هنوك عم ىنعملا
 . ليزجلا لضفلاو ريثكلا ريخلا لان

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 هللا يضر يبجحلا ةحلط نب نامثعو لالبو ةماسأو وه ةبعكلا لخد

 : امهنع هللا يضر رمع نبا لاقف .اهيف ثكم مث هيلع اهقلغأف ءمهنع

 هللا ىلص هللا لوسر عنص ام :جرخ نيح هنع هللا يضر الالب تلأسف
 ةثالثو هنيمي نع اًدومعو هراسي نع نيدومع لعج :لاق ؟ملسو هيلع

 هجرخأ ''"ىلص مث ةدمعأ ةتس ىلع ٍذظئموي تيبلا ناكو هءارو ةدمعأ
 .ناخيشلا

 هللا ىلص هللا لوسر عض اولخد مهنأ :ةيأور ىف ءاًضيأ هنعو

 قفتم '"”اليوط اًراهن ثكمف بابلا مهيلع اوقلغأ مث ملسو هيلع
 . هيلع

.-. 

 )١( ىرقلا 4054.

 ) )0ىرقلا 404.
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 «تيبلا يف ثكملا يف ةعسوتلا ىلع ةلالد ثيدحلا اذه ىفو

 .هريغو ثيدحلل ال هيف دبعتلل ْنِكَل

 ىلع مهتظفاحم مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ريثك نع تبث دقو

 احاح تجرخ :لاق «ءءاثعشلا بأ لكم اهلضف ىف ةبغر ةنسلا هذه

 ىلإ ماق ىتح امهنع هللا يضر ريبزلا نبا ءاجف ءهماقم ىف تمق

 هجرخأ .اعبرأ ىلص مث هنم ينجرخأ ىتح ينمحزي لزي ملف يبنج

 لخدو جح دقف امهنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم لثمو

 ىورو «يقرزألا هجرخأو .ةبيش نب ريبج نب ةبيش هاور اميف تيبلا

 نع اًضيأ يهكافلا ىورو .مارحلا دجسملا يف اًعبرأ يلصأ نأ

 فلأ ةئام لدعت ةبعكلا ىف ةالصلا :لاق هنع هللا ىضر نسحلا
 :10 1 ١

 هيلع هللا ىلص هنأ ىلع ليلد لوألا رمع نبا ثيدح ىفو

 «يراخبلا حيحص» يف ام هضراعي نكل ةبعكلا يف ىلص دق ملسو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هريغو

 ملسم هأآورو .هيف لصي ملو هيحاون يف ربكف تيبلا لخد ملسو

 نبا ىّقلت امنإو :يقارعلا ةعرز وبأ لاقو «لصي ملو اعدو :ظفلب

 )١( ةبعكلا خيرات 77".
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 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ ينربخأ :هنع

 نبا لاق .هيف لصي ملو اهلك هيحاون يف اعد تيبلا لخد امل ملسو

 ذخألا ناكل ةرثكلا يف تواست ولو ءرثكأ ىلص هنأب راثآلا :لاطب

 ريغ - تيبلا يف ىلص ِهلكَي هنأ ىَوَر دقف «يفانلا نم ىلؤأ تبْئُملاب
 «نامثع نب ةبيشو ءرباجو ءرمعو «ةماسأ :مهنم «ةعامج  لالب

 يواحطلا اهركذ ٍناسج ٍقّرَط نم مهنع هللا يضر ءةحلط نب نامثعو

 .(راثالا يناعم حرش» يف اهلك

 ذخألا ىلع ثيدحلا لهأ عمجأ :«ملسم حرش» يف يوونلا لاقو
 .ها .هحيجرت بجوف .ملع ةدايز هعمف ؛تبثم هنأل «لالب ةياورب

 تابثإ نيب عمجلا فيك :تلق نإف :يقارعلا ةعرز وبأ لاق

 يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم امهلوخد عم ةماسأ يفنو لالب

 :هجوأب هنع بيجأ :تلق ءةدحاو ةرم

 يضر ةماسأ يفن امأو :«ملسم حرش» يف يوونلا لاق : اهدحأ

 اولغتشاو بابلا اوقلغأ ةبعكلا اولخد امل مهنأ هببسف هنع هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هنع هللا يضر ةماسأ ىأرف ءءاعدلاب

 يحاون نم ةيحان يف ءاعدلاب هنع هللا يضر ةماسأ لغتشا مث ءوعدي

 هللا يضر لالبو ىرخأ ةيحان يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاو تيبلا
 يضر لالب هأرف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلص مث ءهنم بيرق هنع
 تناكو «هلاغتشاو هدعبل هنع هللا يضر ةماسأ هري ملو هبرقل هنع هللا

 هدعب عم بابلا قالغإل هنع هللا يضر ةماسأ اهري ملف «ةفيفخ هتالص

 هللا يضر لالب امأو ءهنظب المع اهّيَفَت هل زاجو «ءاعدلاب هلاغتشاو
 .اهب ربخأف اهققحتف هنع

 هلوخد دعب هنع باغ ةماسأ نوكي نأ لمتحي هنأ :يناثلا
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 يدلاو لاق :يقارعلا ةعرز وبأ لاق .هتالص دهشي ملف .«ةجاحل

 نب ركب وبأ هاور ام هيلع لديو :«يذمرتلا حرش» يف هللا همحر

 هيلع هللا ىلص ىيبنلا نأ :هنع هللا يضر ةماسأ ثيدح نم رذنملا

 هب برضي ولدلا يف ءامب هيتآأ تنكف «ةبعكلا يف اًروص ىأر ملسو
 لقنل جرخي ناك هنأ هنع هللا يضر ةماسأ ربخأ دقف :لاق ءروصلا

 .حتفلا موي هلك كلذ ناكو ءءاملا

 لمحي نأ يدنع هبشألا :«هحيحص» ىف ناّبِح نبا لاق :ثلاثلا

 «هيف نلضإو .حتفلا موي : امهدحأ راق نيلوخد ىلع ناربخلا

 امهنيب نوكي نأ ريغ نم ؛هيف لصي ملو عادولا ةجح يف :رخآلاو
 لخد نوكي نأ لمتحي :يراخبلا حراش بّلهملا لاق اذكو ءٌداضت

 ٌبحملا لاق .ىرخألا يف لصي ملو امهادحإ يف ىلص ؛نيترم
 يبأ نب ليعامسإ نع ناخيشلا هجرخأ امب كلذ دّيأتيو :يربطلا

 لخدأ :هنع هللا ىضر ىفوأ أ نب هللا دبعل تلق :لاق ءدلاخ

 : لاق ال هه ردع نق كيبل ىلعو هيلع هللا ىلع هلا لرسز
 حرشا» يف هللا همحر يدلاو لاق .حتفلاو جحلا يف لوخدلا نّيعتف

 نوك نم «حيحصلا» يف امل فلاخم نابح نبا هب عمج ام :«يذمرتلا

 ىف وه امنإ هنع هللا ىضر ةماسأو هنع هللا ىضر لالب فالتخا

 يف ةماسأ نع يذلا فالتخالا ءمعن . حتفلا 7 وهو ؛دحاو لوخد

 وأ ةرفَس يف امإ «نيلوخد يف هنأب امهنيب عمجي نأ زوجي هتالص

 لخدي مل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ مّدقت دقو :تلق «نيترفس

 .ةلحاو ةرم الإ ةبعكلا

  ةيوغللا ةالصلا هنع هللا ىضر لالب تابثإب دارملا نأ : عبارلا

 ف هللا همححر يدلاو هاكح .ةيعرشلا ةالصلا ل ب ءاعدلا ىمهو

 ال



 وهو :لاق .ةبعكلا يف ةالصلا عنم نم صضعب نع «يذمرتلا حرشأا

 : (حيحصلا» ىف امهنع هللا ىضر رمع نبا لوف هدري دساف باوج

 . نيتعكر ىلص هنإ «يراخبلا

 :ناتدئاف ثحبملا اذهب قلعتيو

 :ةةيفبلاب ملسو هيلع هللا ىلص هتالص ناكم ىف : ىلوألا

 ىلع ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نمز يف تيبلا نأ ملعا

 نع ادومع لعج هنأ :يراخبلا دنع ةياور نوف ءاجف كون أ ةكنَش

 .هءارو ةدمعأ ةثالثو ( هنيمي نع نيدومعو «هراسي

 نع اذومعو هراسي نع اذومع لعج هنأ : ىرخأ يف ءاجو

 .هنيمي نع اًدومعو ءهراسي نع نّيّدومع :ملسم ةياور يفو

 هرهظ فلخ بابلا لعج هنأ :هيلع قفتملا ثيدحلا يفو

 رادجلا نيبو هنيب «تيبلا جلي نيح لبقتسي يذلا ههجوب لبقتساو
 ظ . يناميلا نكرلا ةهج لبقتسا هنأكف عرذأ ةثالث

 ففي نأ وه بيرقتلاب ةتالض ناكم نإ :لاقي نأ .نكميف :ثلق

 نكرلا رادج ةهج ليقتسم ههجوو «ةبعكلا بابل هرهظو يلصملا
 رادج نيبو هنيبو «عرذأ ةثالث يمامألا رادجلا اذه نيبو هنيبو يناميلا

 .دحاو عارذ هراسي ىلع يذلا ةبعكلا

 دقو .تيبلاب ملسو هيلع هللا ىلص هتالص ددع يف :ةيناثلا

 هللا يضر رمع نبا نع :ةالصلا باتك لئاوأ يف يراخبلا ىور

 ءمعن :لالب هل لاقف .كلذ نع هنع هللا يضر الالب لأس هنأ امهنع
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 هيف دانسإب (دواد ىبأ نئس)» ىفو ءىئاسُنلا اًضيأ هاورو . نيتعكر ول

 باطخلا نب رمعل تلق :لاق ناوفص نب نمحرلا دبع نع فعض

 نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عئنص فيك :هنع هللا يضر

 اذه نم ةبيش يبأ نبا هاورو .نيتعكر ىَّلص :لاق ؟ةبعكلا لخد
 (000 ١

 . .هجولا
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 اهجرخأ رمع ركذ نودب اذه ناوفص ةياور ىرقلا يفو 0194/0 بيرغتلا حرط )١(

 .5ةال دمحأ
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 يناميلا نكرلا مالتسا لضف

 ناكملا اذه لئاضفو .ةفرشملا ةبعكلا نكر وه يناميلا نكرلا
 هللا ىلص ىفطصملا نأ يه هل ةليضف مظعأو .ةليلج هايازمو ةميظع

 ةنس تراصف اًريثك كلذ لعفي ناكو «ةفيرشلا هديب هملتسا ملسو هيلع

 .ةعورشم ةتباث ةيوبن

 ناك :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع دواد وبأ جرخأ

 يناميلا نكرلا ملتسي نأ عدي ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ناكو .هفاوط لك يف رجحلاو
 نب زيزعلا دبع هدانسإ ىفو ىئاسنلا هجرخأو :يرذنملا لاق .هلعفي

 0 .لاقم هيفو «داور ىلا

 نع يرهزلا نع رّمعَم نع (فنصملا) يف قازرلا دبع ىورو

 .نييناميلا نينكرلا الإ تيبلا

 يرهزلا نع رمعم نع اًضيأ «فنصملا» يف قازرلا دبع ىورو

 .نيرخآلا ملتسي الو دوسألا نكرلاو يناميلا نكرلا ملتسي ناك

 هنأ راسي نب بئاسلا نب ديعس نع اًضيأ قازرلا دبع ىورو
 امهنع هللا يضر رمع نبا عم فاط هنأ ْثَّدَحُي يفقثلا اًفيطغ عمس
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 لك يف امهملتسي نأ نييناميلا نينكرلا عدي ال هتيأرف :لاق «تيبلاب

 . فاوط

 هيلع هللا ىلص همالتسا توبث ىلع لدت ثيداحألا هذهف :تلق

 ةنس وهو كلذ ىلع هدعب نم ةباحصلا لمعو يناميلا نكرلل ملسو

 حرص نكل ءروهشملا فالخ وهو «هليبقت يف فالخلا امنإو
 بحتساو :لاقف ضعبلا دنع كلذ بابحتساب (حتفلا» يف رجح نبا

 . "'"اًضيأ يناميلا نكرلا ليبقت مهضعب

 مامإلا ىلإ هبسنو ينامركلا نع ةريهظ نبا اًضيأ كلذ ركذو
 هنأ دمحأ نع ةياور انباحصأ نم ىنامركلا لقنو :لاقف دمحأ

 يف نوي ام. ءاج.نكل اًررهشمنكي مل نإو ليغلاوب ةلوتأ 2"”هلبقي
 هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةنسلا

 .«هخيرات» يف يراخبلا هاور هلّبق يناميلا نكرلا ملتسا اذإ ملسو هيلع
 .ءيش هنم سفنلا يفو :لاقو «نئسلا بيذهت» يف مّيقلا نبا هلقنو

 هللا يضر سابع نبا ثيدحل ىرخأ ةياور اًضيأ ميقلا نبا لقن امك

 يناميلا نكرلا لبقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك :ظفلب اذه امهنع
 َلَّوَأ هنأ الإ «(هحيحصاا يف مكاحلا هاور :لاقو «هيلع هدخ عضيو

 عم اًينامي ىمسي هنإف ؛دّوْسَألا هب دارملا :لاقو ءانه يناميلا نكرلا
 هنع هللا يضر رمع ثيدح ليلدب «نايناميلا امهل لاقي ءرخآلا نكرلا

 تيأر ينأ الول :هلوقو ءةّصاخ دوسألا رجحلا هليبقت يف

 .غاله /ع حتفلا )000

 .47 فيطللا عماجلا (؟)
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 رمع هلّبقل لّبَق ولف .كتلّبَق ام كلّبَق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 يف امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح :تلق ."'"هنع هللا يضر
 هللا ىلص يبنلا ناك :ظفلب اضيأ يلصوملا هاور يناميلا نكرلا ليبقت

 ."'”هيلع هدخ عضيو نكرلا لّيَقُي ملسو هيلع
 هيلع هللا ىلص ىبنلا ٌليبقت :«مارغلا ءافش» يف يسافلا لاق

 .تّبْنَي ال هيلع هذخ ٌمضوو يناميلا ّنكرلا ملسو
 قيررط: نم يأ هين ١ لوقت هن اي ةقالك .دييفت نمي ال تلق

 اهيف ام عم مدقت امك هريغو ينطقرادلا قيرط نم تبث ذإ ؛ حيحص
 : لكم. ريختي نأ :نكمي امف

 يتلا تيبلل ىلوألا دعاوقلا ىلع هنأ يناميلا نكرلا لئاضف نمو

 متع َمَقَر ْدِإَو## :ىلاعت لاق امك «مالسلا هيلع ميهاربإ اهعفر
 رمع نبا نع تبث دقو ١57[ :ةرقبلا] «4ٌليِعَمْسِإَو ِتْيَبْلأ ّنِم َدِعاَوَقل
 :ناملتسُي ال نْيَذَّللا نيرخآلا نينكرلا ىلع لاق هنأ امهنع هللا يضر
 الإ امهمالتسا كرتي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نظأل ينإ

 دنع وهو «يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ .تيبلا دعاوق ىلع اسيل امهنأل

 روهمجلا ىري كلذلو :تلق .هنع هللا يضر رمع لوق نم نيخيشلا

 . طقف نييناميلا نينكرلا ليبقت وأ مالتسا ةنسلا نأ

 ةوكوب هيف دوسألا 'رحعلا نوك:؟ناتليففت ةلق لوألا اىأ

 .ميهاربإ دعاوق ىلع
 .ميهاربإ دعاوق ىلع هنوك :ةدحاو ةليضف هلف :يىيناثلا امأو

 . امهنم ءيش نيرخآلل سيلو

 . ينطقرادلا هآور اذكو ,ه١/١٠ دئاوفلا عمج 2,0
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 مالتسا نيعباتلاو مهنع هللا يضر ةباحصلا ضعب نع ءاج دقو

 .اًروجهم تيبلا نم ءيش سيل :لوقي مهضعب نأو «ناكرألا عيمج

 «يراخبلا دنع «"حيحصلا» يف وهو «ءةيواعم نع يورم لوقلا اذهو

 يف اًصوصخ «ىوقتلل برقأو ىلْؤَأ ةدراولا ةنسلا عم فوقولا ّنكلو
 اذه نع يعفاشلا مامإلا باجأ دقو .ةيدّبعتلا رومألا هذه لاثمأ

 وهو هرجهي فيكو «تيبلل اًرجه امهمالتسا عدن مل انأب هلوقب لوقلا
 امهمالتسا كرت ناك ولو ءاّكرت وأ العف ةنسلا عبَّتَت انكلو ءهب فوطي
 .2''"هب لئاق الو اهل اًرجه ناكرألا نيب ام مالتسا كرت ناكل اًرجه

 امهنع هللا يضر رمع نبا هاور ام يناميلا نكرلا لئاضف نمو

 نكرلاو رّجَحلا ْحْسشَم» :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 . «اطخ اياطخلا طحت ىناميلا

 يف نابح نبا هأور :( رحسلا بيذهت» يف دقلا رفا لاق

 .«دنسملا» ىف دمحأ اذكو :تلق ؟'”«هحيحص)

 محازت كنإ :امهنع هللا يضر رمع نبال ريمع نب ديبع لاقو

 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم اًدحأ تيأر ام اًماحز نينكرلا ىلع

 هللا لوسر تعمس ينإف .لعفأ نإ :لاقف ءهمحازي ملسو هيلع

 يف لاق «اياطخلل ةرافك امهَحْسَم ْنإ) :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص
 يذمرتلا هاور دقو :تلق ."”هظفلب يذمرتلا هاور :«دئاوفلا عمجا

 .ها .نسح ثيدح اذه :لاقو جحلا باتك رخاوأ يف

 )١( حتفلا ”/ 4074.

 دنسملا 2775/7 نئنسلا بيذهت (؟) ١7/77.

 :دئاوملا عمج 0غ ١/7 .
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 طحت امهمالتسا نإ :ظفلب (دنسملا» يف دمحا هاورو

 . ''”«اياطخلا

 اذكو ءدانسإلا حيحص :لاقو مكاحلا هاور :يرذنملا لاقو

 292 . «اياطخلا طب امهحسم» : ظفلب «هحيحص» يف ةميزخ نبا

 ينثدح :لاق هدج نع «ةكم رابخأ» يف يقرزألا ىورو

 نب رمع ينربخأ :لاق جاس نب نامثع نع حادقلا ملاس نب ديعس

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ةزمح

 دمحم اي :لوقي كْلَم هدنعو الإ يناميلا نكرلاب رمي نكي مل ملسو

 فيعض رمعو فيعض نامثعو قودص اذه ديعس :تلق "'ملتسا

 . فيعض هدنس ثيدحلاف «لضعم دنسلاو

 ىلع هدي عضو نم :لاق دهاجم ىلإ هدنسب يقرزألا ىورو

 ابأ اي انب مق :هل تلق :لاق ءهل بيجتسا اعد مث يناميلا نكرلا

 .كلذ انلعفف «كلذ لعفنلف جاجحلا

 يئامعلا نكرلا نيم'نأ ىدغلبو ةدهاسم لاق كحسلا اقع

 « فيعض هنأ مدقت هلنسو دهاجم ىلع فوفوم رثأ اذهو :تلق

 هللا يضر سابع نبا ىلع فوقوملا قباسلا رثألا هل دهشي هّنكلو

 . امهنع

 )١( دنسملا ١7/55.

 ) )0بيغرتلا ”7/7 ١5".

 ) )9ةكم رابخأ ١/778.
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 هللا يضر ةريره يبأ نع ءاج ام يناميلا نكرلا لئاضف نمو

 ءاكلم نوعبس هب لكو» :لاق ملسو هيلع هللا لد يبنلا نأ هنع

 ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ينإ مهللا :لاق نمف «- يناميلا نكرلا : ينعي -

 انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انثآ انبر ,ةرخآلاو ايندلا يف

 .«نئسلا» يف هجام نبا هاور «نيمآ :اولاق .رانلا باذع

 وهو :يكدولا ةيوس نبأ زن كيس ةدكلب ىفو :ةتلف

20 

 هركذ :اذه ديمح ةمجرت يف ««بيذهتلا» يف رجح نبا لاقو
 ريغ ءاطع نع ثيداحأب شايع نبا هنع ثّدَح :لاقو «ّيدع نبا
 7 را دنع ءاعدلا لضف ثيدح :اهنم «تاظوفحم

 56 هنأ (هجام نبا نئس» ىلع «هتيشاح» ىف يدنسلا ركذو

 ريغ ثيدح هنأ ىلع لدي ام يريمدلا ركذو .هدانسإ ىلع ملكت

 7 فيو اقم: نفح نتف + ىراتملا لاق: نكلو كلف

 هللا ىضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع ليلجلا ىباحصلا لاقو

 رمي نم ءاعد ىلع َنانُمَّوُي َنالّكَوُم ناكلم يناميلا نكرلا ىلع :امهنع
 هدئسو :اتلف .ىقزرألا هاور .٠ ىصحي هل ام دّوسألا ىلع َنإَو ءامهب

 ١/”٠١7. بيرقتلا )١(
 .57/“ بيذهتلا (0)

 ”١97/7. بيغرتلا 96
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 هللا قلخ ذنم يناميلا نكرلاب لّكَوُم كلم :دهاجم لاقو
 يل ا ا ل ل ا توا
 ىفو :تلق .ىقرزألا ةاوو .نانلا هتاذتع" انتو ةنتيبس ةوخالا فو

 هنو 000 وهو «يكملا زمره نب ملسم نب هللا دبع هدد
 . تاقث هلاجر

 هيلع ضوح نينكرلا نيب :امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 .هل رفغا مهللا :اولاق يسن نإف ءاعد نمل نونّمؤي كلم فلأ نوعبس

 نب نيساي هدئنس يفو :تلق .«هفنصم» ىف هدنسب قازرلا دبع هاور

 .فيعض فوقوم رثأ اذهف .هيف مْلُكَتُم فيعض وهو تايزلا ذاعم
 اهيف سيل - فيعضو حيحص نيب ام  راثآلاو ثيداحألا هذهو

 يناميلا نكرلا لضف ىلع لدت يهو .بوذكم الو عوضوم هللا دمحب'

 ةفرصو

 نكرلاب لَكَو هللا نأ اهضعب يف ذإ ءاهنيب ضراعتلا رهظي دقو
 :ةياور يفو ءاَكْلَم نيعبس :ةياور يفو ءَنْيَكْلَم :ةياور يفو ءاَكَلَم
 . كَْلَم فلأ نيعبس

 :مهنمو ءاهنيب عمجلا ةقيرط ىلإ ملعلا لهأ نم ريثك راشأ دقو
 ريثما طوطخملا هباتك يف يقيدصلا نالع نب دمحم خيشلا ةمالعلا
 .«مارحلا هللا تيب جح ىلإ مانألا قوش

 ثيدحو «ءاعد لكل ماع نيكلملا ثيدح نأ همالك لصاحو

 .ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ينإ مهللا :هلوقب اعد نمب ّصاخ نيعبسلا

 .خلإ . .انتآ انبر :لوقي نمب صاخ كْلَملا ثيدحو .خلإ

 .غة ه٠ ١/ بيرقتلا )010(

 ال



 .ةمايقلا موي هملتسا نمل دهشي هنأ يناميلا نكرلا لئاضف نمو

 وسال رجلا كلذ نأ نويشملا 3 :ةرويشع كمل ةنزملا هلع
 نبا هاور ام : .ىحو .تاياورلا ضعب , يف اًثباث كلذ تيأر ينكل

 يناميلا نكرلاو دوسألا رجحلا هللا ثثعبي :امهنع هللا يضر سابع

 امهملتسا كمل نادهشي ناتفشو ناناسلو نانيع امهلو ةمايقلا موي

 لاقو .2“”ها .«ريبكلا» ىف ىناربطلا هاور :يرذنملا لاق .ءافولاب

 .'""امهفرعأ ال نالجر هيف :يمئيهلا

 :لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ىورو
 ةمايقلا موي يناميلا نكرلا ينأي» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 دمحأ هاور :يرذنملا لاق ؛«ناتفشو ناناسل هل سيبق يبأ نم مظعأ

 ."”(طسوألا» يف يناربطلاو «نسح دانسإب

 ءانفب انك ؛اًبجع تيأر :لاق هنأ ىبعّشلا نع ةريهظ نبا لقنو

 نب كلملا دبعو ديب نسا ويسلا نب هللا دبعو انأ ةبعكلا

 دخأيْلَف لجر لجر ْمُقّيِل :مهثيدح نم اوغرف نأ دعب اولاقف «ناورم
 مث ءةعس نم يطْعُي هنإف هتجاح ىلاعت هللا لأسيلو «يناميلا نكرلاب
 00 07 .ةرجهلا يف دولوم لوأ كنإف ءالوأ مق :هللا دبعل اولاق
 أسأ «ميظع لكل ىجْرُت ميظع كنإ مهللا :لاق مث يناميلا نكرلاب
 نأ 3 ا اديب كني ةمرحو كهجو ةمرحب

 .ةفالخلاب ىلع مُلَسُيو .زاجحلا ينيلوت ىتح ايندلا نم ينتيمت ال

 :لاقف يناميلا نكرلا ذخأف بعصم هوخأ ماق مث . سلجو ءاجو

 )١( بيغرتلا ”7/7١1٠.

 .157 /” دئاوزلا عمجم (؟)

 5”1١177/7”7. بيغرتلا ()
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 لك ىلع كتردقب كلأسأ ءيش لك كيلإو ءيش لك بر كنإ مهللا
 ةنيكس ينجوزتو قارعلا ينيلوت ىتح ايندلا نم ينتيمت ال نأ ءيش

 تاذ ضرألاو عبسلا تاومسلا بر مهللا :لاقو يناميلا نكرلاب

 «كرمأل نوعيطملا كدابع كلاش أمب كلأسأ .رمقلا لعب تانتلا

 قحبو كقلخ عيمج ىلع كّقمحب كلأسأو .ءكهجو ةمرحب كلأسأو .

 اهبرغو ضرألا قرش ينيلوت ىتح ينتيمت ال نأ كتيب لوح نيفئاطلا

 كلأسأ ميحر اي نمحر اي مهللا :لاق مث نكرلاب ذخأ ىتح رمع

 لك تيأرف :نيهتلا لاق .ةنجلا ىل بجوت ىتح ايندلا نم ىنتيمت ال

 هجو ىلع ليلدلا ام :لوقي نأ لئاقلو :ةريهظ رفا لاق

 ؟ىرشبلا
 :نيهجو نم باوجلاو
 دعب هرصب فك دق ناك امهنع هللا يضر رمع نبا نأ : لوألا

 .2«يراخبلا حيحص) يف امك

 ىلع لدأ كلذ ناك هولأس ام اوطعأ امل ةثالثلا نأ :ىناثلاو

 ناكو .هئاطع ةعسو هللا مركب قئاللا وه دإ ؛«عيمجلا ءاعد ةباجإ

 . ''"هبقانم ىف امك لهجت ال ىتلا

 )١( فيطللا عماجلا 57.
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 ديحوتلاو ناميإلا راد

 حلا واذا ةييطملا يعمل ةعتلاو ةجطلا» ىاذلا»ةرقكلا ةفدملا
 .ناميإلاو قدصلا لخدمو ةرجهلاو

 هللا لوسر اهامسو .«حيحصلا» ىف امك ةباط ىلاعت هللا اهامس

 ارا ل ورب در لل سر هيل هنا لم
 نيقفانملا نم اهلاق نم لوق نع ةياكح كلذب نآرقلا يف تيَمّسو

 . ثيِخلا مسالا هركي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو

 هللا ىضر بزاع نب ءاربلا ثيدح نم «هدنسم» ىف دمحأ ىور

 ةنيدملا ىمس نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع

 «ةباط يه «هللا رفغتسيلف برئيب

 رشع «ةنئيدملا :لوقي نأ هترافكف .ءبرثي :لاق نم نأ ءاجو

 هيلع هللا ىلص هلوقل روهمجلا بهذم وه امك مرحملاو لالحلا ىلع

 تمرح ينإو ةكم مرح ميهاربإ نإ) :«ملسم حيحص» يف امك ملسو
 ْنكل .«اهديص داصي الو اههاضع عطقُي ال ءاّهْيتبال نيب ام ةنيدملا
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 اهرجشو ةنيدملا ديص نامض ىفو ءاهرجشو اهديص نمضُي ةكم
 ا .كنذاخ

 يبنلا نأل «بارشلاو ماعطلا ةكرابم ةدلب ةروئنملا ةنيدملاو

 مهدمو مهعاص ىف ةكربلاب اهلهأل اعد ملسو هيلع هللا ىلص

 . مهلايكمو

 يفف .لاجدلا اهلخدي ال ةظوفحم ةرونملا ةنيدملاو
 ةنيدملا الو ةكم أطي ال لاجدلا نإ» :ِلكي هللا لوسر لاق «نيحيحصلا»
 تافجر ثالث فجرتف ةرونملا ةنيدملا ةيحان يف لزني ىتح ءيجي هنإو

 هؤطيس الإ دلب نم سيل» :ةياور يفو «قفانمو رفاك لك هيلإ جرخيف
 .«نيحيحصلا» يف يهو «ةنيدملاو ةكم الإ لاجدلا

 يفف .«نوعاطلا اهلخدي ال ةظوفحم ةرونملا ةنيدملاو
 ةكئالم ةنيدملا باقنأ ىلع» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق «نيحيحصلا»

 قيرطلا وهو .«بقن عمج باقنألاو .«لاجدلا الو نوعاطلا اهلخدي ال
 .اهجاجفو اهقرط ةنيدملا باقنأو .لبجلا سأر ىلع

 مهنأ حص لفو :ءابطألا دنع ءابو نوعاطلا نأ كلذ يف رسلاو

 مهل اعد ةديدش ىمحو ةميظع ضارمأ مهتباصأو ةنيدملا اوملق امل

 لقنا مهللا» :لاقو مهنع كلذ فشكف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 يتلا ةفحجلا نم لايمأ ةثالث ىلع ناكم :مخو .؛مخ ىلإ مهءابو

 . غبار ةهج يه

 كلذب ينعنو «يشافلا ماعلا توملا وه نوعاطلا :يبطرقلا لاق
 نم اهريغ يف نوكي ام لثم نوعاطلا نم ةنيدملا يف نوكي ال هنأ

 هلوسر قدص هللا رهظأ دقو ءساومع نوعاط يف عقو يذلاك دالبلا
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 نمر مهريخ نم الوب ةلقنلا قمت عمت قل نإ كسو :ةيلطع اهلا قلع

 . «انل اهخحص مهللا» :لاق ثيح .ملسو هيلع

 ثبخلا ةلازإ يف ريكلاك يهف ءاثبخ لبقت ال ةرونملا ةنيدملاو

 هيلع هللا ىلص يبنلا عياب اًيبارعأ نأ :«نيحيحصلا» يف امك ءاهنع

 يأ - يتعيب ينلقأ ءهدمحم اي :لاقف «ةنيدملاب كعو هباصأف ملسو

 جرخف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبأف  كتعيابم نم ينفعأ
 اهثبخ يفنت ريكلاك ةنيدملا امنإ» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف يبارعألا

 صاخ اذه :مهضعب لاق .هتحئار دتشتو صلخي يأ .«اهبيط عصنيو

 لك لمشي ماع هنأ يوونلا ححصو .ملسو هيلع هللا ىلص هتايح نمزب

 يفنت ىتح ةعاسلا موقت ال١ :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقف «نامز

 اذه :ىشكرزلا لاق .«ديدحلا ثبخ ريكلا ىفني امك اهرارش ةنيدملا

 ا هل اعتنللا نمز  ملعأ هللاو

 اهيف هللا لدبأ الإ اهنع ةبغر دحأ اهعدي ال ةرونملا ةنيدملاو

 اهنع اًبغار ةنيدملا نع جرخي يذلا نأ كلذ ىنعمو .هنم ريخ وه نم

 رفاك وأ ءاهب ةماقإلا لضفو ءاهلضفب لهاج وه امنإ ءاهيف اًدهاز
 نيملسملا نم يقب نمف اهنم جرخ اذإ نيذه نم دحاو لكو «كلذب

 ةكم نأب ىلاعت هللا ىضق دقو .لاح لك ىلع لضفأو هنم ريخ

 هللا ثري نأ ىلإ «نيدلاو لضفلاو ملعلا لهأ نم ناولخت ال ةنيدملاو

 .اهيلع نمو ضرألا

 0 ىلع قيسمأ يذلا دجسملا ةرونملا ةنيدملا يفو

 لع سي نأ ٌُدِجْسَمَلط :ىلاعت هلوق يف هيلإ ةراشإلا تءاج يذلا ءابق
 م ا سم سمو و

 وبأ لأس دقو ٠١8[. :ةبوتلا] «ُِهيِف ْموُهَت نأ نحل يوي لَو ْنِم ىَوُقّتل
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 دجسملا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع هللا يضر ديعس

 يف ءاجو .«(اذه مكدجسم وه» :لاقف «ىوقتلا ىلع سسأ يذلا

 .يوبنلا دجسملا هنأ :ىرخأ ةياور

 يذمرتلا جرخأ دقو. ::ضروقتلا ىلع» سنا اههتم الك نأ قحلاو

 .«ةرمعك ءابق دجسم يف ةالصلا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 لاق :لاق هنع هللا يضر لهس نع ديج دنسب هجام نبا جرخأو

 دجسم ىتأ مث هتيب يف رهطت نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 مكاحلاو دمحأ هاورو .«ةرمع رجأك هل ناك ةالص هيف ىلصف ءابق

 .دانسإلا حيحص :لاقو

 اًيشامو اًبكار ءابق دجسم ىتأي ملسو هيلع هللا ىلص ناك دقو

 نم رشع عباسلا مويلا ةحيبصو «نينثالا موي ًةراتو .ءتبس لك
 .هيف يلصيف ناضمر

 نم دعوو ءاهب ةماقإلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص تح دقو

 .ةمايقلا موي اًعيفش وأ اًديهُش هل نوكي نأ اهتدشو اهئاوأل ىلع ربص

 كلذ ىلع ناعأ وأ اًمثإ ىتأو ءاسأو اهب ثدحأ نم ىلع اعدو

 ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف اًندحم ىوآ وأ اهيف ثدحأ نم» :لاقف

 يأ .«الدع الو اًفرص ةمايقلا موي هنم هللا لبقي ال ءنيعمجأ سانلاو
 . الفن الو اًضرف هنم لبقي ال

 رانلا يف ةنيذيإ هللا" نأ ءوسب مهدارأو اهلهأ ىذأ نم ىلع اعدو

 نم مهففكا مهللا» :لاقو ءءاملا يف حلملا بوذ وأ صاصرلا بوذ

 :ةسحداتشإب قازيلا اورج ا نسأن مُهَمَهَد
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 نأ ةرونملا ةنيدملا ىلإ لصوو ىلاعت هللا هققو نمل يغبني

 ةكرابملا لزانملاو ةرهاطلا باحرلا كلت ىف ةيعرشلا بادآلاب كسمتي

 .نايعلاب تباثلا لضفلاب ناكملا فرش رعشتُسيف

 مات ءولذهو مارتحاو ةنيكسي لحخدي «يوبنلا دجسملا لخد اذإف

 يف وهو ؛«هنع ّيهنم دجسملا يف توصلا عفر نأل .هتوص عفري الو

 باطخلا نب رمع نأ تبث دقو :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ول :لاقف ءدجسملا يف امهتاوصأ ناعفري نيلجر ىأر هنع هللا يضر

 نم ةماعلا لاّهج ضعب هلعفي اَمف «ملسو هيلع هللا ىلص هدجسم ىف

 .ها .تاركنملا حبقأ نم توصلا عفر

 ديقتلا وأ ءاهمازتلا نسي ةرايزلل ةصوصخم ةغيص كانه تيعسلو

 داع ىلا جامو نلعب هللا ىلبص تلا لق اعرب عض نا نر اف
 اي كيلع مالسلا :هلوق ىلع رصتقي نأ هيفكيو «ىفك بولسأ وأ

 ابأ اي كيلع مالسلا .«قيدصلا ركب ابأ اي كيلع مالسلا هللا لوسر

 .دجسملا لخد املك «رمع صفح

 :لوقي دجسملا لخد اذإ امهنع هللا ىضر رمع نبأ ناك دقف
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 كيلع مالسلا ءركب ابأ اي كيلع مالسلا .هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 .فرصني مث ءِتَبَأ اي
 مالسلا :همالس يف لاق اذإ :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ىلع قلخلا مركأ اي ,هقلخ نم هللا ةريخ اي ءهللا لوسر اي كيلع
 هللا ىلص يمأو وه يبأب .هتافص نم هلك اذهف ؛نيقتملا مامإ اي ءهبر

 .ملسو هيلع

 نم ةرجحلا مامأ لاهجلا ضعب هلعفي امم سرتحي نأ يغبنيو

 الو اهب فوطي الو اهلبقي الو ةرجحلا ملتسي الف ءهوحنو حّسمت
 هدنع سيل امب عبشتملا نإف ءاّبذاك اًقوش وأ الاح وأ اًدجو عنصتي

 .روز يبوث سبالك

 ءديحوتلا يفاني ام لك نم ةرهاطلا باحرلا كلت هللا ظفح دقو
 هربق يف وأ «هيف دقتعي نم هللا دمحب ةملسملا ةمألا نيب دجوي الو

 هيلع هللا ىلص هئاعدل ةباجتسا الطاب اًداقتعا ملسو هيلع هللا ىلص

 امل اًميقحتو .«دبعُي اًنثو يربق لعجت ال مهللا» :لاق نيح ملسو

 نأ سيأ دق ناطيشلا نأو برعلا ةريزجب نانيد عمتجي ال هنأ هب ربخأ

 . ةريزجلاب دبعي

 الإ ديحوتلا يفاني هٌرِهاظ امم سانلا ضعب هلعفي ام َّنّئظت الو

 . هيبنتو ميلعت ىلإ جاتحي لهج نع اًرداص

 : ميقلا نبا خيشلا لاق

 نمخّرلاب َكْرُشلا ٍراَدَح اًديِع 1

 ناري ا ا ل رنا ملا را نايات
 ِناَردجُج ةّنالَثِب ةهظاحأو ُهَءاَُد َنيِمَلاَعْلا بر َباَجَأَن



 ِناَيِصَو ٍةَياَمِحَو ِهَّرِع يِف ِوِئاَُدِب هُؤاَجْرَأ تَدَع ىَّنَح
 هنأ النحات ةرضحلا كلت نت تداك نأ ملسملل يغبنيو

 .هفقوم ملعيو مالسلا هيلع دريو هفرعيو هب رعشي ملسو هيلع هللا ىلص

 :يينلا نبا :عيشلا لاق

 ناتي الز: بيتل[ ال كم ورا ةعشعلا 101 اذإف
 نافجألا ىلع ولو فيرشلا ربل .لا دنضفن ةَراَيزلل انْيَنَتَنَأ مَن ا كل آل 5 ًس م ١ 2 سوا سوس 2
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 ِناَلْمِإْلاَو ٌرُسلا يِفف ٍلْلَدَنُم عِضاَت َةَمْقَو ٍرْبَقْلا َنوُد ٌموُقَنَف
 نانا يا نر لل و و لا

 ِناَمَجَّرلا 6 َمِئاَوَقْلا َكْلَت ٌتَرَتْغاَف با ها كل 20

 نامرألا ىلع تيفاخ امل لطلو. ايفان نوخلا بكلب ترفلو

 ٍناَميِإ يِذَو ملِع يِذ ٍراَقَوَو ٍةَبْيَهِب مالّسلاب ُْمْلَسَمْلا ىتأَو
 راَقْدألا ىَلَع ْدَجْسَي ْمَلَو الك ِهِحيِرَض َلْوَح تاّرضألا َقْرَي مَ

 .ةديصقلا رخآ ىلإ

 ةظفاحملا يف دهتجي نأ ةرونملا ةنيدملا ىلإ لصو نمل يغبنيو
 «نيحيحصلا» ىف تبث دقف «فّرشملا يوبنلا دجسملاب ةالصلا ىلع

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه ىدجسم ىف ةالص»

 .ها لفنلاو ضرفلا معي ليضفتلا اذهو :يوونلا لاق

 ديدج نم هيلإ فيضأ امو «ميدقلا دجسملا معي ليضفتلا اذهو

 ول» :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع يوُر دقف .نآلا لبقو نآلا

 كا
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 نإ  ثيدحلا اذهو .«يدجسم ناك ءاعنص ىلإ دجسملا اذه يِنْب

 .هتوبن مالعأ نم وهف  حص

 يفف ءايندلا يف ةنجلا ةضور ىسني ال نأ اًضيأ يغبنيو

 .«ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيب ام» :اًعوفرم «حيحصلاا»
 . «ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يتيب نيب ام١ :ظفل يفو

 اذحأ يذؤي ال نأ طرشب نكل اهيف ةالصلا ىف دهتجي نأو

 هجرت دل ةلجسملا ىلإ وضحا يف راني الو ةطفادملاوب ةمحاازملاب
 عطقيو «باقرلا ىطختيو نيلصملا يذؤيف اهيف ةالصلل ةضورلا ىلإ
 ةلداحفلاو ةحضاخملا :تيسيو. ةةنيركاذلا ىلق شوشو. .«فوفضصلا
 بكترا دق اذهب وهف «حيبقلا لوقلاو ةمتاشملا ىلإ جرخت دق يتلا

 .ريخلا دارأ ثيح نم رشلا يف عقوف َةْنّسلا ىلإ لوصولل مارحلا
 . الّبقتم اًحلاص المعو اًروفغم اًبنذو اًروربم اججح هلعجا مهللا
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 ةفرع موي ءعاعد

 طبسلا نيسحلا مامإلا نبا نيدباعلا نيز يلع داََجّسلا مامإلل

 .امهنع ىلاعت هللا يضر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هيف تزشن .هتمّطعو هَتنْرَكو .هتلرش موي «ةفرع موي اذه :مهللا
 ىلع هب َتلّضفتو ءْكَنِيِطَع هيف َتْلَرِجأو ءكوفعب هيف َتْنََمو .كتمحر
 كِقلخ دعبو .هل كقلخ لبق هيلع ٌتمعنأ يذلا كُدبع انأو :كدابع
 ىف هتلخدأو .ءكلبحب هتمّصعو .2كنيدل هتيده نمم هتلعحف ء.هايإ

 ملف هترمأ مث . .كئادعأ ةاداعُمو «كئايلوأ ةالاومل هّتدشرأو .كبزح

 .كيلع اًرابكتسا الو .كل ةدناعم ال ءرجزنَي ملف هترجّرو ءرمتأي

 افرتعم اًفئاخ اًعشاخ اًعتضاخ «اليلذ اًرغاص كيدي نيب اذ انأ اهو

 اًريجتسم «هتمرجأ اياطخلا نم ليلجو .هتلّمحت بونذلا نم ميظعب

 الو .ريجُم كنم ينريجي ال هنأ اًنقوم «كتمحرب اًذئال .كحفصب

 فرتقا امب فرتعا نم ىلع هب دوعت امب ىلع ْذْعف ؛عنام كنم ينْعنمي

 نم كيلإ هديب ىَقلأ نم ىلع هب دوجت امب ئلع ْدُجو .كلضف نم

 نم كلّمأ نم ىلع هب ّنُمَت نأ َكُمظاعتي ال امب يلع ننماو .كوفع
 ينّدرت الو «ءكناوضر نم اًبيصن مويلا اذه يف يل ٌلعجاو ,كنارفغ

 ام مْدَقُأ مل نإو ينإف ؛كدابع نم كل نودّبعتملا هب بلقني امم اًرْفِص
 دادنألاو ٍدادضألا َىَْفَنِو .كديحوت ُتمّدق دقف تاحلاصلا نم هومّدق
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 ٌتبَّرقتو ءاهنم ىَتْوَت نأ َتْرَمأ يتلا باوبألا نم كثيتأو «كنع هابشألاو

 .هب بُرقتلاب الإ كنم ذحأ بْرْقَي ال امب كيلإ

 ٍنْسُحو ؛كل ٍةناكتسالاو لثذتلاو «كيلإ ةبانإلاب كلذ ٌثغبتأ مث
 ةهلنع بيتي امّلَق يذلا يئاجرب هتعفشو كدنع امب ةقثلاو .كب نظلا

 ٍفئاخلا ءريقفلا سئابلا «ليلذلا ريقحلا ةلأسم كتلأسو .كيجار

 ربكتب اليطتسم ال ,"'اًدؤلتو اًّوعتو ءاَعرضتو ًةفيخ ءريجتسملا
 .ةيركتملا

 .نيرثاعلا ةلاقإب نمي نم ايو ؛نيئيسملا ٌلجاعي ال ْنَم ايف
 يذلا انأ ءٌرئاعلا فرتعملا ٌءيسملا انأ ؛نيئطاخلا راظنإب لضفنتيو

 ىناجلا انأ «,كتمأو كدابع باه يذلا انأ ,كزرابيو كدابع نم يحتسي

 :كِقلخ نم َتْبَحَتنا نم نحب كلأسأ هتّئلبب نهترملا انأ ءهسفن ىلع
 نم هب ُدمّقتت امب اذه يموي يف ينَدُمَفتت نأ .«كتّيرَب نم َتِيَفطصاو
 لهأ هب ىلوتت امب يِنّلَوَتو ءاّبئات كرافغتساب داعو ءالّصنتم كيلإ ءاج
 . كنم ةناكملاو .كيدل - . كتعاط

 50 يندعابُي 8 ل .نينواهتملا هب تأقنتساو , نيدبعتملا

 لّهسو .كيدل لواحأ اًمع ينّدّصَيو .كنم يظَح نيبو ينيب لوحيو
 «ترمأ ثيح نم اهيلإ َةَقَباَسُملاو .ءكيلإ تاريخلا كلسم ىل
 نم قحمت نميف ىنّقحمت الو «.تدرأ ام ىلع اهيف ةّحاشملاو
 نيضرعتملا نم كِلهُت نم عم ينكلؤت الو «تثدعؤأ امب ٠«يقحتسملا
 لُْحَو .ءالمإلا ذخأ نم ىنِجأو «ةنتفلا تارمغ نم ىنُجَنو ؛كنتقمل

 امس 1
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 ضرعت الو ءينُقِهرُت ةصقنمو 2يئّقبوي ىّوَهَو ,ينْلِضُي ودع نيبو ينيب

 لمألا نم ينْسَيَوُت الو ءكبضغ دعب هنع ىضرت ال نم ضارعإ ينع
 ةتنَد ايند ٌبح يبلق نم عزناو ٠ .«كتمحر نم طونقلا يلع بلغيف 2كيف

 ينَع بهذأو «نايصعلا سند نم ريهطُتلا يل ٌبهو .كدنع امع ىَهْنَت
 :كتافاّعم ءادرب ينْدَرو .كتيفاع لابزسب يئُلبْرَسو ءاياطخلا نر
 ىلع يئعأو ءكديدستو كقيفوتب ينْدِّيأو «كئامغن غباوسب يِنْلِْجو

 يلْؤَح ىلإ ينلكت الو ءلمعلا نسحتسمو !لوقلا يعرغو ةينلا خلاص
 الو «؛كئاقلل ينثعبت موي ينزخُ الو ءكتّوُقو كِلوَح نود ينوقو
 ىنع تهذت الو ءكّركذ 09 الو .كئايلوأ يدب نيب ينخَضْفت

 :كئالآل نيلهاحلا تالفغ دنع وهّسلا لاوحأ يف هيِنْمِزل لب .كّركش

 لعجاو ءّيلإ هتيدسأ امب فرتعأو «هينّئيِلؤأ امب َيِنْنُأ نأ ينعزوأو
 .نيدماحلا دمَح قوف كاَيِإ يدمحو «نيبغارلا ةبغر قوف كيلإ يتبغر

 نيدناعملا هب َتِهَبَج امب يِنهَبْجَت الو ؛كيلإ يتقاف دنع ينلُدْحَت الو
 ؛لضفلاب ىلوأ كنأو كل ةجُحلا نأ ٌملعأو ءمّلَسُم كل ينإف ؛كل
 ىلوأ وفعت نأب ٍكنأو .ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأو .ناسحإلاب ُدَّوْعَأو

 رّهَشت نأ ىلإ كنم ُبرقأ ٌرتست نأب كنأو «بقاعت نأب كنم

 سلا .ديرأ ام اهب مظتني ةبيط ةايح ينيخأف

 نم ةتيم ينْنِمأو .هنع تيهن ام بكترأ الو .هركت ام يتآ ال ثيح

 دنع ينّرعأو ؛كيدي نيب ينْلْلَدو «هنيمي نعو هيدي نيب ةروث ىَعْسَي
 نمع ىنْيْغأو «كدابع نيب ىنغفراو .كب ٌتْوَلَخ اذإ ىنغضو .كقلخ

 نمو :ءادعألا ةتامش نم ىنذِعأو ءاّرقفو ٌةقاف كيلإ ىنذزو «كاوس
 ا .ءانَعلاو لذلا نمو ءءالبلا لولح

 شطبلا ىلع ٌرداقلا هب دمعتي امب ينم هيلع تعلطا اميف يِذْمَمَتو

 . هثانأ الول ةريرجلا ىلع ذخآلاو ءهملج الول
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 مل اذإو .كب اًذاَوَل اهنم ينُجنف اًءوس وأ ًةنتف موقب تدرأ اذإو
 يل ْعَمْشاو .كترخآ يف هّلْثِم ينمقت الف .كايند يف ةحيضف ماقم ينْمِقَت
 اًذم يل ذُدمت الو ءاهثداوحب كدئاوف َميدقو ءاهرخاوأب كنَنِم لئاوأ
 را .يئاهب اهل بهذي ةعراق ينغَرْفَت الو يبت همي ربخ

 و .'"'اهب ُسَلْبَأ ةعَْر ينْعُرَت الو ءيناكم اهلجأ نم لُمْحَي ًةصيقن
 .اهنود شحخوأ ةفيخ

 ,كراذنإو كراذعإ نم يرذحو ءكديعو ىف يتبيه لعجأ
 يدؤفتو «كتدابعل هيف يظاقيإب يليل رُمْعَأو ؛كنابآ ةوالت دنع يتبهرو
 يتلزانمو .كب يجئاوح لازنإو «كيلإ ينوكسب يدّرجتو .كل دٌجهتلاب
 «كباذع نم اهلهأ هيف امم يتراجإو «كران نم يتبقر كاكف يف كايإ

 الو ءنيح ىتح اًيهاس يترمُغ يف الو اًهِماَع ينايغط يف ينرذت الو
 ءرَظَن نمل نتف الو ءربتعا نمل ًالاكت الو ءظعَنأ نمل ٌةَظِع ينلعجت
 يل رِتْمُت الو ءيريغ يب لدبتست الو .مهب ركمت نميف يب زكمت الو
 الإ اًعبت الو .كقلخل اًوزه ينذختت الو ءامسج يل لدبت الو ءاّمسا

 . كل ماقتنالاب الإ اًئهتمم الو ,«كتاضرمل

 .كميعن ةنجو ؛كناحْيَرو كحْؤوَرو ,كوفع َهْرَب يندجؤأو
 فلزُي اميف ٍداهتجالاو ,ءكتعّس نم ٍةعَّسِب ٌبحت امل غارفلا ّمعط ينْئِذأو
 . كدنعو كيدل

 .كماقم ينْفخأو .ةرساخ ٌريغ يتّركو .ةحبار يتراجت لعجاو

 يردص نم لغلا عزنأو ءاًحوصن ةبوت يلع ْبتو .كئاقل ىلإ ينقّوشو
 .نيقتملا ةيلج ينْلَحو ,نيحلاصلل نوكت امك يل نكو «نينمؤملل

 .رّيحتأ )١(



 مّمتو «نيرخآلا يف ايمان اًركذو «نيرباغلا يف قدص ناسل يل لَعِجاو

 يدي كدئاوف نم ًالماو ءّيَّدل اهتّمارك ٌرِهاظو ءئلع كتمعن وبس

 نانحلا يف «كئايلوأ نم نيبيطألا ينرواجو . ىلإ كبهاوم مئارك قسو

 ةَدعُملا تاماقملا يف كلخن فئ فئارش ينلذَجو .«كئايفصأل اهتنئز يتلا

 . كبابحأل

 ُرَقأو اهو َوَبَتَأ ةباثمو ءائئمطم هيلإ يوآ اليِقَم كدنع يل لعجاو

 ءرئارسلا 9 موي ينكتهت الو ءرئارحلا تاميظعب ينكلهت الو ءائيع

 .«كلاون نم بهاوملا مس يل لزجأو .ةهبشو كش لك ينع لزأو

 امب اًقثاو يبلق لعجاو .كلاضفإ نسم ناسحإلا ظوظح ّيَلَع دوو

 هب لمعتست امب ىنلمعتساو .كل ّوه امل اغرفتسم ىّمَهو .كدنع

 . كتّعاط لوقعلا لوهذ دنع ىبلق ثرشأو «كئّصاخ

 .ةَعّسلاو ةحصلاو «ةافاعملاو ةعّدلاو «فافعلاو ىنغلا ىل عمجاو

 الو .2.كتيصعم نم اهبوشي امب ىتانسح طبحت الو «ةيفاعلاو ةئينأّمطلاو

 بلطلا نع يهجو ْنَصو «كتنتف تاغزن نم يل ضرعت امب يتاولخ
 الو .«نيقسافلا دنع ام سامتلا نم ىنيدو .نيملاعلا نم دحأ ىلإ

 ل اب تالا حل ىلع عا ءاًريهظ نيملاظلل ينلعجت

 كتبوت َتاوبأ يل حتفأو اهب ىنيقت : ةطايح ملعأ ال ثيح نم ىنطُحو

 ممتأو ٠ , نيبغارلا نم كيلإ ينإ هناي كفقزرو كتفأرو .« كتمحرو

 ةرمعلاو جحلا يف يرمع يفاب لعجاو .نيمعنملا ريخ كنإ كماعنإ يل

 .نيملاعلا بر اي كهجو ءاغتبا



 ىلع تيلص امك ءدمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص (ّمهللا)

 ةئام» « ءمهعم انيلعو «.ديحم ديمح كنإ ٍوييهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ

 َباَذَع اَنِقَو د ةَرِخَآْلآ يفَو ٌةَئَسسَح ايّدلأ ن اَنِناَ آمّير# .«ةرم

 (مهللا) .لوقن ام ٌقوفو .لوقن يذلاك دمحلا كل (مهللا) . «ِراّثلَأ

 يفو ءارون يرصب يفو ءارون يعمس يفو ءاّرون يبلق يف لّعجا

 كيلإو «يتاممو يايحّمو يكسنو يتالص كل (مهللا) ءاّرون يناسل
 باذع نم كب ذوعأ ينإ (مهللا) .يئاَرت يبر كلو «يباثم كيلإو يبآم

 ّرش نم كب ذوعأ 5 (مهللا) .رمألا تاتّشو ءردصلا ةسوسوو هربقلا

 ال هنإو ءاريثك املظ يسفن تملظ ينإ (مهللا) .حيرلا هب ءيجت ام

 كنإ «ينمحراو كدنع نم ةرفغم يل رفغاف «تنأ الإ َبونذلا ٌرِفَغي

 يف ينأش اهب ُحِلْضُت ةرفغم : رفغم يل ٌبَه (مهللا) .ميحرلا روفغلا تنأ

 ةبوت َّىَلَع بتو «نيرادلا يف اهب دعا ةيحو ينمحراو «نيرادلا

 ءادبأ اهنع عيِزَأ ال ةماقتسالا ليبس ينمزلأو ءاَدبأ اهثكْنأ ال اًحوصت

 نع كلالحب يِنِئَغْأو «ةعاطلا رع ىلإ ةيصعملا َلُذ نِم يِنلُقنأ (مهللا)

 .يبلق رونو .كاوس نمع كلضفبو .؛كتيصعم نع كتعاطبو .كمارح
 .نيمحارلا محرأ اي هلك ٌريخلا يل عمجاو .هلك رشلا نم ينذعأو

 نم كب ذوعأ ينإ (مهللا» .يرمأ يل ْرَسَيو ءيردص يل خرشا 6
 هب ٌبُهَت ام رش نمو ءراهنلا يف جِلَي ام رش نمو «ليللاب حِلَي ام ّرَش
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 هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال .رهدلا قئاوب رش نمو «حابرلا
 ريخلا هديب .تومي ال ّيح وهو .2تيميو ىبيحي .دمحلا هلو .كلملا

 يف يل رفغاو ءئدُهلاب يِنِدِها (مهللا) .ريدق ءيش لك ىلع وهو
 ٍةأْجَفو ,كتيفاع لوحَت نم كب ذوعأ ينإ (مهّللا) .ىلوألاو ةرخآلا
 هيلع لوزنم ّربأو ءهيلإ دوصقم ٌريخ اي ءكطخخَس عيمجو «كِتَمقن

 كقلخ نم اًدحأ يتؤت ام لضفأ ةّيشعلا ينطعأ ءهْيَدَل ام لوؤسم ءركأو

 ايو .تاجردلا ور اي (مهللا) . نيمحارلا محرأ اي «كتيب جاّجحو

 كيلإ تّجض «تاومسلاو نيضرألا رطاف ايو «تاكربلا لِزَنُم
 يناسنت ال نأ يتجاحو «تاجاحلا كلأست «تاغللا فانصأب «تا وصألا

  «يمالك عمست كنإ (مهللا) .ايندلا لهأ يِنَيِسَن اذإ ءىّلبلا راد يف

 نم ٌءيش كيلع ىفخي الو ؛يتينالعو 57 0 ,«يناكم ىرتو
 ٌقِفشملا لجّولاو ءريجتسملا ٌثيغتسملا ءريقفلا سئابلا انأ .يرمأ
 بنذملا لاهتبا لهتبأو .نيكسملا ةلأسم كلأسأ ءهبنذب فرتعملا
 هترْبَع كل تضافو .هّئبقر كل تعضخ نم ءاعد كوعدأو .ليلذلا

 ُبَر كئاعدب ينلعجت 5 (مهللا) .هفنأ كل مغَرو .«هدسج كل لدَو

 .نيلوؤسملا ريخ اي ءاّميحر افوؤر يب نكو ءاّيقش

 ٍتَسَرْخأ (يهلإ) . يسفن مئال انأف هسفن كيلإ حدم نَم ؛(يهلإ)
 . لمألا ىوس ٌعيفش الو «لمع نم ةليسو ىل امف .يناسل يصاعملا
 قلبت نأ لهأ كتمحر نإف .كتمحر غلبأ نأ ًالهأ كأ مل نإ (يهلإ)

 تناك نإو يبونذ نإ (يهلإ) .ينمحراف ءيش لك ْتعِسو كتمحر

 .ميرك اي يل رفغاف ,كوفع ِبْنَج يف راغص يهف اًماظع

 تنأو «بونذلا ىلإ داَرعلا انأ ءانأ انأو .تنأ تنأ (ىفهلإ»
 ىلإف ؛كتعاط لهأ الإ محرت ال تنك نإ (ئهلإ) «ةرفغملا ىلإ ٌداوعلا
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 ىلإ تهجوتو ءاذمع كتعاط نم تبنجت (يهلإ) ؟؟نوبنذملا عّرفي نم

 الإ ينع كانغو .كيلإ يرقفو : يتجح عاطقناو َىَلَع كتحح بوجوبف

 نم لضفأو عاد هأعد نم َريخ اي .نيمحارلا محرأ اي يل َترفغ ام

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع دمحم ةمذبو .مالسإلا ةمرحب «جار هاجر

 يِضْقم اذه يفقوم نع ينفرضاو «يبونذ عيمج يل رفغاف كيْلِإ لسونأ
 . تيئمت اميف يئاجر قّقحو «تلأس ام يل بهو .جحئاوحلا

 ءاجرلا ينْمرْحَت الف ءهينَّتْمْلَع يذلا ءاعدلاب كتوعد (يِهلإ)

 د 6 .هبنذب كل رقم دبعب ةتشعلا عناص َتنأ ام (يهلإ) م

 نم كيلإ ب بئات ؛ .هلمع نع كبلإ عرضتفم :ةيرحب نيكتسما هل

 بلاط .هنع وفعلا يف كيلإ لهتبم .هملظ نم كل رفغتسم -

 ايف .هبونذ ةرثك عم اذه هفقوم يف كل جار .هجئاوح حاجن يف كيلإ

 نمو ءزوفي كتمحربف َنَّسحأ نم .نمؤم لك يلو ايو يح لك أجلم

 كدنع امو ءانْلمأ كاَيإو ءاَنْحَنَأ كئانفبو ءانجرخ كيلإ (مهّللا)

 ءانقفشأ كباذع نمو ءانْؤَجَر كتّمحرو ءانضّرعت كناسحإلو .انبلط

 رئامض ملعيو .نيلئاسلا جئاوح كلمي نم اي .انححجح مارحلا كتيّبلو

 ايو .ىَشُْحُي ٌقلاخ هقوف الو ءىَعْذُي تر هعم سيل نَم اي «نيتماصلا

 ىلع دادزي ال نم اي .ىَشْرُي بجاح الو «ىتؤي ريزو هل سيل نم
 .اًناسحإو الضفت الإ جئاوحلا ةرثك ىلعو .اًدوجو اًمرك لإ لاؤسلا

 لعجاف «كفايضأ نحنو '''ىَّرِق فيض لكل تلعج كنإ (مهللا)
 . ةنحلا كنم انارق

 :ةفانف 01
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 لئاس لكلو ؛ةمارك رئاز لكلو ءةزئاج دفو لكل َّنِإ (مهللا)
 لكلو ءًءازج كدنع امل سمتلم لكلو ءاًباوث جار لكلو .ةيِطع
 لّسوتم لكلو ؛''!ىَفْلُر كيلإ بغار لكلو .ةمْحَر كدنع امل مجرتسم
 رعاشملا هذهب انفقوو ؛مارحلا كتيب ىلإ انْذَفَو دقو .اًوفع كيلإ
 بّيخت الف .كدنع امل ًءاجر ؛ ماركلا دهاشملا هذه اندهاشو . ماظعلا

 . انءاجر

 .كِمَعِن عباتتب ٌُسفنألا تّنأمطا ىتح معنلا َتْعَبات (انهلإ)
 ىتح نئملا َتْرهاظو .كتجحب تماوّصلا ٍتَّقطن ىتح رّبعلا ٌتْرهظأو

 تحصفأ ىتح تايآلا ترهظأو .كقح نع ريصقتلاب كوايلوأ فرتعا

 ءيش لك خيفح ىتح كتردقب تزّهقو .كتلدأب ضرألاو ٌتاومسلا

 .تلهثنأو تْمّْلَح كدابع ًءاسأ اذإ ءكتمظعل ُهوجولا ِتَنَعو «كتّرِعل

 ترفغ انبنذأ اذإو ءْتررَتَس انْيَصَع اذإو ءَتلبَقو تلضفت اونسحأ نإو

 كيلإ انلبقأ اذإو «تعمس انيدان اذإو ندع انؤَعد اذإو .توفعو

 .تْؤَعد كنع اَنيْلو اذإو .َتبُرق

 لق :نيِيِبَّنلا متاخ دمحمل نيبملا كباتك يف تل كنإ ييفلا)

 1 د «ََلَس دم اَن مهل َرَفْثِي اوهتنَي نإ اورتك َنِيَِزِل

 كل دهشن نحنو ء.دوحجلا دعب ديحوتلا ةملكب ٌرارقإلا مهنع ها

 ةلاسرلاب ملسو هيلع هللا ىلص دمحملو يعم ديحوتلاب
 انظح لعجت الو ءمارجإلا فلاوس ةداهشلا هذهب انل رفغاف ؛نيصلخم

 .مالسإلا نيد يف لخد نم ظح نم ّصقنأ اهنم

 .ةلزنمو ةبرق )١(
 .نيعضاوتم نيعشاخ (0)



 نحنو ءانناميأ تكلم ام قتعب كيلإ برقتلا ٌتببحأ كنإ (اَنْهلإ)
 ىلع قّدصتن نأ ائّتْزمأ كنإو ءانْقِتْغأف لضفتلاب ىلؤأ تنأو .كُديبع
 انتيّصوو ءانيلع قّدصتف '”لؤطلاب قحأ تنأو .كؤارقف نحنو انئارقف
 ءانع فغاف مركلاب قحأ تنأو انَسفنأ انْمَلَظ دقو انملظ نمع وفعلاب
 ىفَو ٌةككسح اكينّدلا ى اَنِناَء َسّير# انالوم تنأ انْمحْراو انل ُرفْغا انبر

 ١١١[. :ةرقبلا] «ِراَّثلأ َباَدذَع اَنِقَو ٌةنكح ل
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 .ةردقلاو ةعسلاو لضفلاب 0(
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 ةفرع ةليل ىف ءاعدلا

 نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو

 لك ملاعو «طوكش لك عضومو .ىوحن لك دهاش اي مهللا

 ميرك اي .دابعلا ىلع ٍمَعْنلاب اًثدتبم اي ءةجاح لك ليهتنمو .ةئكفخ

 رحب الو ) ءاد ليل هنم يراوي ال نَم اي ,زواجتلا نّسَح اي .وفعلا

 ةدنف يللا نم اك .جايترا مَلَظ الو . جاربأ ثتاذ ًءامس الو ءجاَجَع

 هتلعحف .لبجلل هب َتَيَلحت يذلا ميركلا كهجو روس كلأسأ . ًءايض

 دمع الب تاومسلا هب َتْعفَر يذلا كمشابو ءاقعَص ىسوم رخو اكد

 نوثكملا ِنوُرْحَملا كمسابو ءدمج ءام هجو ىلع ضرألا هب ٌتخطسو

 «ٌتيطعأ هب َتْلْيس اذإو ءَتْبَجَأ هب َتيعُد اذإ يذلا ءرهاطلا بوثكملا
 رونو رون لك ىلع ر رون وه يذلا ؛ناهربلا سوُدُقلا حوبسلا كمسابو

 غلب اذإو «ْتّقَشنا ضْرألا َغَلَب اذإ ءروُت لك هنم ُءيضُي رون نم

 هنم دِعَترَت يذلا كمسابو زرتها شرعلا غلب اذإو «ثحتف ِتاومَسلا

 قحبو ليفارسإو ليئاكيمو ليئاربج ّقحب كلأسأو .كتكئالم ُصئارف

 عبمجو ءايبنألا عحيمج ىلعو .هلآو هيلع هّللا ىلص ىفطصملا دمحم

 هب ىشم امك ءاملا ِلْلِط ىلع رضخلا دب ىشم يذلا مسالابو .ةكئالملا

 َتْقرغأو .ىسومل ّرحبلا 4ب َتَقلف يذلا كمسابو «ضرألا ددج ىلع

 كمسابو « ةعم نمو نارمع نب ىسوم هب تيحنأو .هموقو نوعرف
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 هل تبحتساف نمُألا روطلا بناج نم نارمع نب ىسوم هب كاعد يذلا

 ميرم نب ىَسيع ئيحأ هب يذلا كمسابو .كنم ةّبحم هيلع َتيَقلأو

 كمسابو ,كِنذِإب ٌصَرْبألاو ةَمُكألا ًاَربأو اًيبص ِدْهَملا ىف ف َمّلكتو ىتوملا

 كبييبحو «ليفارسإو ليئاكيمو ليئاربجو كشرع 1 هب كاعد يذلا

 نولسرملا كّؤايبنأو ّنوبّرقملا كّتكئالمو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم

 كاعد يذلا كمسابو ءنيِضَرَألاَو تاومسلا لهأ نم ٌنوحلاّصلا كدابعو

 تنأ الإ هلإ ال نأ تامّنظلا يف ىدانف اًبضاغم بَمُذ ذإ نونلا وذ هب

 0 ا ا ا
 كل ّرخو دواد هب كاعد يذلا كمسابو نيدزؤملا نحت د كلذكو

 ةأرما ةيسآ هب َكْنَعَد يذلا ميظعلا كمسابو هَبْنُذ هل َترّدُعَف اذجاس

 نوعرف نم ينُجنو ةنجلا يف اًيب كدنع يل نبا بر :ثلاق ْذِإ نوعرف
 كمسابو ء.اهءاعد اهل تبحتساف نيملاظلا موقلا نم ينجنو هلمعو

 مهعم هلثمو هلهأ هّنينآو هتبفاعف ءالبلا هب ّلح ذإ ُبوُيأ هب كاعد يذلا

 توقعي هب كاعد يذلا كمسابو «َنيدباعلل ىركذو كدنع نم ةَفحر

 َكِمسابو .هّلْمَش هل تغمجو ٌفُّسوي هِييع َةّرُقو ُهَرَصَب هيلع َتدَدرف
 كنإ هدعب نم ٍدحأل يغبني ال اكلم هل َتْبهوف ٌناميلس هب كاعد يذلا
 ةيلهدللا قاف محمل َقارُبلا هب َترخس يذلا كمشابو «ُباَهولا َتنأ
 تم ال ءوِدَبَمِي ىَرْسَأ ىِذَلا َنَحبْسل :ىلاعت لاق ذإ .ملسو هلآو
 لحبس# ةةلوقو «ء[١ :ءارسإلا] «اّصقأْلا دهملا لإ قارخلا :دعيملا

 # َنوُبلَقْنمل انين َِإ نإو 7 تنينرفم مَ :[ نط انو اَذَه اَنَل ٌرَكَس ىلا

 دمحم ىلع ليئاربج هب لٌّرَتَت يذلا كمسابو ء[5١ ١١ :فرخزلا]

 هبنذ هل ترفغف ُمدآ هب كاعد يذلا كمسابو .هلآو هيلع هللا ىلص

 متاخ ٍدمحم قحبو «ميظعلا نآرقلا ٌقحب كلأسأو .كتّئج هتنكسأو
 ِنِئِزاوَملا قحبو ءءاضقلا موي كِلْضف ٌقحبو .ميهاربإ قحبو ءَنْيِيبنلا
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 امو جوُللاو ىَّرج امو ملَقلا ٌقحبو 50 اذإ تاخحصلاو تضل اذإ

 َكِقْلَخ لبق شرعلا ِقِدارُس ىلع هتْبَبك يذلا مسالا ٌقحبو .ليصحأ

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو 0 يَملأب َرَمَقلاو ّسمَّشلاو اينذلاو َقْلَخْلا

 كينان كلاساو هل وهرو ةدنق» | ايف نأو ءهل كيرش ال هدحو

 مل .كدنع ِبِبَعلا مْلِع يف هب َترَئأتسا يذلا َكيِئازخ يف ِنوُرْحَملا

 ةبع الو ٌلَسرم يبن الو بّرقم َكَلَم ال ءَكِقْلَخ نم هيلع ُرَهْظَي

 .لابجلا هب ثماقو راحبلا هب َتْفَقَش يذلا كمساب كّلأسأو  ىفطصم

 و ءميظعلا نآرقلاو يناثملا عْبسلا ٌقحبو ٌراهتلاو ٌلبْللا هب َفّلَتخاو

 0 ٌقحبو 2قّسع محو صعِيْفكو سيو هط ٌقحبو .َنيبِتاكلا ماركلا

 .هلآو هيلع هللا ىلص دمحم م ناقرو واد ٍروُبَرو ىسيع ليجنإو يو

 تناك يتلا ٍةاجانُملا كلت ٌقحب كلأسأ يّْنِإ مهللا «لسُرلا عيمج ىلعو

 كمساب كلأسأو : َءانْيَس رْوُط لبج ٌقؤف نارمع نب ىسوم نيبو كتيب

 َبِتُك يذلا كمساب كلأسأو «حاوزألا ِضْبَقِل ِتْوَملا َكَلَم ُهَتْمَْلَع يذلا

 ينوك ران اي :َتلقف ِةَقَرَولا كلتل ٍناَريْنلا ٍتَعَضخف ِنوُثيَّزلا ٍقَرَو ىلع

 ِدْجَملا ٍقِدارُس 5 ةحيتك يذلا كمساب كلأسأو ءاَمالَسَو اَدْرَب

 ُتاْعَتْسُي هب ْنَم اي «لئان ُهُصُقْني الو ٌلِئاس ِهيِفَْحُي ال ْنَم اي «ٍةّماركلاو
 نم ٍةمحّرلا ىهتنُمو ءَكِشرع نِم ْرِعلا ٍدِقاعَمب كلأسأ ءأَجلُي هيلإو
 ؛ىلغلا ِتاَماَّتلا كتاملكو ىلعألا َكَّدَجو مظعألا كمسابو «كباتك

 امو ضرألاو ةهتلطا امو: ءاهتلاو كرد انف حايّرلا بر مهللا

 ةكئالملا قحبو ءْتَرَج امو ٍراحبلاو :تلضأ امد ِنيِطايّشلاو .ْثّلقأ

 ال راهّنلاو ٍليَللاب كل َنِيحبسُملاو َنيْيِبوُركلاو َنئيِناحورلاو نيبّرقملا

 افّصلا نيب كِْنِدانُي ئلو لك قحبو :كليلخ ميهاربإ ٌقحبو ءَنْوُرّتْفَي

 ِءاَمْسألا هذه ّْقَحِب كلانا تيكن: اب ةءاقاهل ٌبيجتشستو ةّورملاو

 اًنلغأ امو اًنْرَرْسَأ امو اًنْرَخَأ امو انْمَدَق ام 5 َرفغت ْنَأ تاوعّلا هذهبو

 »وو



 ءٌريدق ٍءيش لك ىلع كن انم هب ْمَلعأ تنأ امَو ائيْفحأ امو اَئيَدْبأ امو

 لك َسِنوُم اي .بيرغ لك ظفاح اي .«َنيمحارلا محرأ اي كتمحرب

 لك َقِزار اي .مولظم لُك َرِصان اي .ٍفيعض لك َةَوُق اي ءديحو

 دامِع اي ءرفاسم لك ٌبحاص اي ,ءشِحوّتسُم لك َسِنوُم اي ورحم
 : «نيِثِئْغتْسملا ثايغ اَي ةَئيَطخَو ٍبْنَذ لك ٌرِفاغ اي ءرضاح لك

 ُّ جراف اي َنيبوُركَملا ٍبْرَك فشاك اي :ةيفرفتستلا خئيرَص

 َ اَي «َنيبِلاَطلا ٍةَياَغ ئهتنُم اي «نيِضَرَأْلاو تاوُمَّسلا َمِيِدَب اي . َنِيِمومْهَملا
 اي ؛نيملاعلا بر اي «نيمجارلا َمحرأ اي َنْيّرَطْضُملا ٍةوغد َبِيِحُم

 ٌعَمسأ اي «نييركألا مّركأ اي «َنِيِدَوجألا َدوُجَأ اي «نيدلا موي ناد

 بَل َبوُنذلا يل ْرِفْغا «نئرداقلا ٌرَدقأ اي  َنْنرِظاَنلا َرَصبَأ اي :نيعمابلا

 َتونّذلا يل رفْغاَو ملا ثروت يتلا َبونذلا يل رفغاو دنا ثروت

 يل ْرِفْغاَو ؛ءاعّدلا درت يتلا َبونذلا يل رفغاو َمَصِعْلا كتْهَت يتلا

 لُجَعُت يتلا َبونُدلا يل رفغاو .ءامّسلا َرْطَق سبخت يتلا َبونذلا

 يتلا َبونُذلا يل 0 .ءاقشلا ٌُبلخت يتلا ثويذلا 2 نُفْغاو «ءةانفلا

 يل رفغاو .ًءاطغلا فِشكَت يتلا ترقدلا يل رفغاو .ةاَّوَهلا ملظُن
 0 هللا اي َكٌريغ اهُرِفغي ال يتلا َبونذلا

 يف كتيقَي لزنأو ءاّرسُيو اًجرْخَمَو اًجَرَف يرمأ نم يل لّعِجاو .كقلخ
 ْيِبِظَمحا مهللا .كّريغ َوُجرأ ال ىَّنح يبلُق يف َكَءاجَرو ءيرذص

 نمو يدي ٍنيِب ْنِمو ئِراهنو يلي يف ِنْنبَحْصاو ءئباقم يف ينفاعو
 ِيِل رّسيو .يتحت نمو يقوف نمو يلامش نعو ينيِمي ْنعو يِفلخ
 ريح اي يِندهاو ِرْيِسَعلا يف يِنَلَذْحَت الو رِيِسِبَتلا يل نسخأو ءَليِبّسلا

 يِنبِلْقاو ءروُرَس لك يِنَملو ءرومألا يف يسفن ىلإ ينلكت الو ليل
 لك ىَلَع كْنِإ «ٍلجآلاو لجاَعلا يف اًروُبْحَم حاجنلاو حالفلاب ئلهأ ىلإ
 .كِقْزِر تابّيط نم يلع ْمِسْوَأو ٠ .كلضنف 0 يِنْفُرْراو .ٌريدق ِءيش

 ١١



 اذإ ! يِنِبِلقاو «كرانو كباذع نم يِنْرِجْأَو «كتعاط يف يدديجساو

 كتمعن ٍلاوز ْنِم كب وع ين مهللا .كِتمحرب َكِتّنج ىلإ يِيَنيْفَوَن
 58 كباذع لوزن نمو « :كِتَمقِن ٍلوُلُح نمو ؛«كتيفناع ليوخت نمو

 ةتامَشَو ءاَضَقلا ءوس نمو 6 ءاقّشلا كردو ءالبلا دهج نسم كب

 ءراَرشألا نم ينلعجت ال مهللا «ءامّسلا نم لِزنَي ام رش نمو .ءادعألا

 ٌةايح يِنيْحأَو .رايخألا ة ةبحص يِنْمرخت الو ءراَلا باحصأ نم الو

 يف ءايبنألا ةّقفارم يِنَقّرْراو ,راَربألاب يِنَفِجْلُت ةَبْيَط ًةافو يِنْفَوَتَو ةَبْيَط

 كايا نسخ ىلع ةندعلا كلل يبالا .ردتقم ِكيلم دنع ٍقْدِص ِدَعْفَم

 مُهتيده امك ثر اَي أَي 7 َةَّنَسْلا عابتاو مالسإلا ىَلَع دمحلا ْكلَو 5

 كئالآ نسُح ىلع ُدْمَحْلا َكَلَو اننلعو اًندهاف كتاتك مهتمّلعو َكِنِ :يدل

 َتنَسْحأَف ييَتْمْلَعو :يِقلَع تتسحاف يتتفلخ امك ةطاح يدتع كمنصو

 ّىلع كياعنإ ىلع دمحلا َكَلَق ئَتَيادِه َتْنَسْخَأَ يِنَتْيَدَهَو .يميِلْغت

 اي مغ نم مكو «هتجّرف دق ة يديس اي برك نم ْمُكَف ءاًئيدحو اًميدق

 اي ٍءالب نم مكو ءُهَتْفَشك دك يداي مهب نم مكاو «هنسمل دن يدع

 ا لا يصرع ؛ُهَتقَرِص دق يديس

 هذه ىلعو ءماقمو ِبُلَقْمو .«نامزرو ىوثم لك يف ءٍلاح لك ىلع

 اذه يف اًبيصن َكِدابع ٍلضفأ نم يِنَلَمِجا مهللا «لاح لكو ٍلاحلا

 ُهَُقْذَت ِءالب وأ ُهُفرْضَت ِءوُس وأ ةفشكت رض وأ همسفت ريخ نم ؛مويلا

 لك ىلع كّنإف ءاهُسبْلُت ٍةّيفاع وأ ٠ رشنت ةمحر وأ :هُقوُسَت ريخ وأ

 ميركلا ذدحاوولا َتنأو «ضرألاو تاومّسلا ٌنَئازخ كِدِيِبو ريال ء يش

 ُدَقنَي الو ُةلِيان كمفني ةلوددللا توفت لو ةلئاق رن ال يذلا يِطْعُملا

 يتلا كيئازخ نم يِنكرراو ءاذوجو ءاطَعو اًبيطو ٌةَرْثَك ُداَدْرَي ْلَب هدْنع ام

 تنأو ءاًروظُحَم نكي مل كَءاَطَع نإ ءةَعِس 4 ةعساولا كتمحر نمو ّئفَت ال

 .ٌنيِمحارلا ّمحرأ اي كتمحرب ٌريدق ءيش لك ىلع
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 تافرعب فوقؤلا ةيعدأ

 (هللا الإ هلإ ال)و ءةرم ةثام (ربكأ هللا) :لوق اهنم .ةريثك يهو
 ام)و ء.ةرم ةئام (هللا ناحبس)و ءةرم ةئام (هلل دمحلا)و ء.ةرم ةئام

 لآو دمحم ىلع لص مهللا)و .ةرم ةئام (هللاب الإ ةوق الو هللا ءاش
 ٌكيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشأ :لوقيو ءةرم ةئام (دمحم
 هِدَيِب ٌتومي ال يح وهو «ُتيِمُيو ييحُب ؛ دمحلا هلو ُكلُملا هل ءهل

 .ٌريدق ءيش لك ىلع وهو ءزريخلا
 ةئام (يسركلا ةيآ) ةءارقو .ةرم ةئام (دحأ هللا وه لق) ةءارقو

 :لوقيو ءةرم ةئام (ردقلا ةليل يف ءانلزنأ انِإ) ة ةروس ةءارقو ءةرم

 مالَّسلا ُسوُدَقلا كلملا وه الإ هلإ ال يذلا هللا وه هّنأب هللا لأسأ
 هللا وه .َنوكرشُي اًمع هللا ناحبس رّبكتُملا ٌراّبجلا ٌريزعلا ُنِمِئَهَملا ٌنِمْؤملا
 تاومسلا يف ام هل حّبسي ىّنسُحلا ُءامسألا هل ٌرٌّوَصَملا ئرابلا ٌقلاخلا

 كِئامْعَن ىلع ٌدمحلا كل مهلا :لوقيو .ُميكحلا ٌريزعلا وهو ضرألاو
 ] .لَمَعِب أقاكت الو ٍدَّدَعِب ئصحت ال يتلا

 كلأسأو ءَكَل وه مسا ّلكب ُنمحر اي ُهّللا اي َكَلأسأ : لوقي مث
 ءاهْلُك كناكزأبو ٌكّملع هب طاحأ ام عيمجبو كتّرعو كتردقو د

 ربكألا رّبكألا رّبكألا َكِيسابو .هلآو هيلع كناَولص َكِلوُسَر ٌقَحِبو
 ُهَبيِجُت نأ كيلع اًّقح ناك هب كاعد نم يذلا ميظعلا كمسابو
 نأ َكيلع اًقح ناك هب كاعد نَم يذلا مظعألا مظعألا مظعألا كمسابو

 ني



 .يب َكِملِع عيمج يف يِبوُنُذ يل َرفغت نأ .لأس ام هّيطغت نأو هّدرَت ال

 لالحلا كقزر ْنِم ّىَلَع ْعِسْوَأو راّئلا نم ينك مهللا :لوقي مث

 برعلا ٍةَقَسَف َرَشَو .سنإلاو نجلا ِةَقَسْف رش يْئع أَرذاو .بْيطلا

 . مَجَعلاو

 بيخأ نم يِنْلَمِجت الف كذبع ينإ مهللا :ءاعدلا اذه أرقيو

 هلك رعاشملا بر مهل «قيمع جف نم كيلإ يرسم ْمَحْراَو كيفَ
 رش يْنَع أَرذاو «لالحلا كققْرِر ني يلع ْعِسْوَأَو راَّنلا نم يِتَبُقَر كف

 ينإ ٌمُهللا ءينجردتست الو يب زكمت ال مهْللا «سنإلاو نجلا ٍةَقَسْف

 ايو َنيعماَسلا َعَمْسُأ اي َكْنَمو كلضفو كمّركو كدوجو كلؤحب كلأسأ

 َىَلَصُت نأ «ّنيمحارلا محزأ ايو نييصاجلا َعَرْسَأ ايو َنيِرِظاَنلا رَصْب

 بلطت مث «ةرخآلاو ايندلا ريخ ينَقُرْرَت نأو ٍدمحم لآو ٍدمحم ىلع
 . كتجاح

 :ءامسلا ىلإ هيدي اًعفار ءاعدلا اذه أرقيو

 نِإَو يال را

 مهللا ءراثلا َنِم يبقَ َصالَخ كلأسأ «ييتيطعأ ام ين ني مل اهتم
 امِل يِيَقْفَوُت ؛ نأ كلاشأ كليب يلجاو كَ متيِصان كَلُمو َكُدِبع ين
 هيلع ميهاربإ َكَليلَح اَهَتنَرأ يتلا يكسانم يّئِم مْلَسُت ْنأَو نع َكيِضْرُ

 . هلآو هيلع هللا ىلص اذمحم كقكبن اهيلع َتلَلَدو . مالسلا

 هتبيخأو ُهَرَمَع َتَلْطأَو ُهَْلَمَع َتيْضَر ْنمم كمْخا ّمهللا : ارقنو

 . ِةبيط ةاَيَح ٍتوملا دعب
 برغت امدنع ءاعدلا اذه ةءارق ةفرع موي يف اضيأ تي

 : سمشلا

 ل



 ام رش نمو رمألا ِتْدَشَت نمو رقفلا نم َكب دوعأ ينإ ٌمهللا |
 لَسمأو كوُفَعِب اًريِجَتْسم يملظ ٍئسمأ .راهّتلاو ليلا يل ُثْدْحَي

 يهجو ىسمأو ءَكْرعِب اًريجتسُم يَلُذ ىَسْمأو «َكِنامأب اًريجتسم يفوخ
 اي ءىطعأ نَم َدَوْجَأو ليس نَم َرِيَخ اَي «يقابلا كهجوب اًريجتسم ينافلا
 يْنع ٌفِرْضاَو .كتيفاع يِنْسِبْلاو كِتَمْحَرِب يِنْلَلَج َمِحْرْتْسا ْنَم مح
 .ةرخآلاو اينذلا َريخ ينقّرراو ٠ .َكقلَخ عيمج رش

 : سمشلا بيغم دعب ءاعدلا اذه ةءارق اضرا ةييحتسوو

 ذب ص ينثذذاد ٍفقوملا | اذه نو , هَل رخأ ةلَعجت ل 0-6

 ءمارحلا كتيب جاجُحو كيو نم 06 ويلا هب + ُبِلَقنَي ام للاب ي يل
 اًدحأ ٌتيطعأ ام ّلضفأ ينِطعأو .كيلع كِدفو مّركأ نم مويلا ينلعجاو
 اميف يل كِرابو «ةّرفغملاو ناوضّرلاو ٍةمحّرلاو ةكَرَبلاو ريخلا نم مهنم
 ُبَر اَي ّيف يل كرابو ريثك وأ ليلق وأ ٍلام وأ لهأ نم هيلإ ْعِجْرَأ
 .نيمّلاعلا
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 هنع هللا يضر نيسحلا ءاعد

 ةفرع موي يف

 الو ؛ٌمنام ِهِئاَطعِل الو ؛ٌعِفاد هِئاَضقل سيل يذلا هلل ٌدمحلا

 َنَّقتأو «عئاَدبلا ساتجا َرطْق  غِساولا داَوَحلا وُهو ؛ عناص م 0 هِعْنَّصُك

 .عَيادَولا هذنع ٌعيضت الو ٌعِئالطلا هيلع 0 ال ؛ َعِئاَنَّصلا ِهِتَمُكِحِب

 َلْزْنُمو ةرال لك مِجاَرو 00 لك شئارو «عناص لك 58

 عباس تاوَعَّدلل وهو .عِطاَسلا روثلاب عياجلا باَتكلاو عاتملا

 الوم هريغ هلإ الف .عماق ةَربابجللو . عفار تاجرّدللو عفاد ٍتابركْللو

  ٌريبخلا فيطْللا ٌريصبلا عيمسلا وهو (0ٌءيش هلثمك سيلو هدف َءيش

 ةَيبوبرلاب ُدَهشأو .كيلإ ٌبَعرأ ينإ مهللا .ريدق ءيش لك ىلع وهو
 نأ لبق كِيَمْعِنِب ْيِنَنْعَدَتْبا ءِيْدَرَم كيلإ ّنأو ير كنأب اًرِقُم ءُكل

 انمآ «تالصألا ينئنكسأ مث «بارثلا نم يِنَتْقْلَحَو ءاروكذم كيش نوكأ

 بلص نم اًنعاظ ُلَوأ ملف ٠ َنيِنَّسلاو روهّدلا ٍفالتخاو ءنوُنَملا ٍبْئَرِل

 ْيِنْجِرْخَن ْمَْل «قيِلاخلا ِنوُرقلاو ةيضاملا مايألا مُداَقَن يف ٍمِحَر ىلإ

 اوُبَذكو ٌكَدْهع اوُضَقَن نيِذّلل ىلإ كناسحإو ف َكِفطْلو 2 َكتَفْأَرِل

 ءيِنَئرَسي هل يذلا يدهلا نم يل ّن َقبَس يِذّلِل يِبَتْجَرخأ َكْنِكل ءَكَلُْسُر
 غباوسو .كعنص ليمجب يب َتفّور كلذ لبق نمو يِنتأشنأ هيفو

 «ثالث ٍتامْلَظ يف يِنَتْئَكْسَأو .ىتمُي ٌيِنَم نم يقلخ تعدتباف .«كمعن

 نم اًئيش ّيلإ لعجت ملو يقل ينذهشت ْمَل ءِدلَجو مو مخل نيبو
 ل



 ءايوس اًمات ايندلا ىلإ يدهلا نم يل ّقبس يذْلِل ينتْجرخأ مث .يرمأ
 :نضاوخلا َبولق يلع تفطعو  ءاّببصو الفط دْهملا يف يِنَئظِفحو

 نم ينتمّلَسو .ناحلا قراوط نم ينتالكو . مجاورلا تاهمألا ينتلفكو

 ُتلَلهَتسا اذإ ىتح .ءنمحر اي ٌميحر اي َتيلاعتف .ناصقثلاو ةَدايزلا
 لك يف اَدِئاز ينَتبّبَرو ,ماعنإلا ٌغباوس ىلع ّتممتأ «مالكلاب اًقطان
 كّتحح ىلع َتْيِجوأ .يِتّرِم ثلدتعاو . يترطف ْتلمتكا اذإ ىتح ؛ماع
 َتأرذ امل يَتظَقيأو .كتمكح بئاجعب ينتعّورو «كَتَف رعم يِنتمَهْل نأب

 .كركذو كركشل ينتهّبنو .كِقلخ عئادب نم كضرأو كئئامس يف
 َترَّسَيو ءَكْلُسُر هب ءاج ام ينّئمّهفو .كتدابعو كّتعاط يلع َتبجوأو
 مث .كِفِطْلو َكِنوَعِب َكِلَذ عيمج يف ّيلع تنمو .َكِتاَضرَم َلْبَقَت يل

 .ىرخأ نود معن يهلإ اي يل ٌضْرَن مل ىرقلا ربخ نم ينئقلخ
 مظعألا ميظعلا كنمب «شايُرلا ٍفونُصو .شاعملا عاونأ نم ينتقزرو
 .معُنلا غيمج - ىلع ٌتممتأ اذإ ىتح ؛ّىلإ ميدقلا كناسحإو ؛ّيلع
 يِنتلَلَد نأ 7 كيلع ينارجو يلهج كفنمي ملا ءمّقِيلا لك نع َتْفَرِصو
 .ينتبجأ كثوعد نإف .كيدل يفِلْرُي امل يتْفَفوو .كيلإ ينبّرقُي ام ىلإ
 لك ينتْذز كثركش نإو .ينتركش كتعطأ نإو « ينتيطعأ كئلأس نإو
 ئِدبم نم كناحبسف ءّيلإ كناسحإو .ٌىلع كِبمُمنَأل ًالامكإ كلذ
 ُكِمَعِن ُيأف كوالا ْتَمْظَعو ءككؤامسأ ثسّدقتو ءديجم ٍديمح ءِديعُم
 اي اي يهو ءاّركش اهب م وُقأ َكاَياطع يأ م ءاًركذو اًددع يصحأ يهلإ اي

 ّمُث «َنوظفاحلا اهب اع عْلبَي وأ «َنْوداعلا اهّيِصحُي نأ نم رثكأ ب بر
 ىل َرهظ امم رثكأ ءِءارْضلاو ٍرْضلا ّنِم ٌمهللا ينَع َتَأَرَدو َتْفَرَص ام
 تامّزع ٍدقعو «يناميإ ةقيقحب ؛ يهلإ اي دهشأ انأو ءِءاَرَّسلاو ةيفاعلا يف

 ٍقيالعو ءيريمض نونكم ٍنِطابو ءيديحوت حيرص صلاخو «ينيقي
 .«يسفن براسم ٍقْرَحخَو «ينيبج ةحْفَص ريراسأو .يرصب رون يراجم

 ما



 ْتَقَبَطأو ن ْثَمض امو ؛ يعمس خامص براسمو « ينينرغ نرام ٍفيِراَذََحو

 ٍتبانمو «يكفو يمف كنح زرغمو «يناسل ٍظفل تاكّرحو ءَياتَْفَش هيلع
 غراف غولبو . يسأر أ ةلامحو « يبرشمو يمعطم غاسمو « يِسارضأ

 3-5 لبح لئامحو «يردص ٌرومات هيلع لمتشا امو .يقنع لئابح

 فيِسارش هثّوح امو ءيدبك يشاوح ذالنأو .يبلق باجح ٍطاينو

 يمحلو يليانأ فارطأو يلياوع ضبقو «يلصافم قاقجو . يعالضأ
 .يقورُعو يُخُمو يماظعو يبّصقو يبصعو يِرَشَبِو يرعّشو يمدو
 ِتَّلقأ امو «يعاضر مايأ كلذ ىلع َحَّسَتنا امو . يجراوج عيمجو

 يدوجسو يعوكز ٍتاكرحو «ينوكّسو يتظقيو يمونو ءيْئم ضرألا
 َيْدَّؤَأ نأ اهترّمَع ول .باقحألاو راصعألا ىّدم ُتدهتجاو ٌتلواح ول نأ

 هب َىَّلَع بَجوُملا ءَكْنَمِب الإ كلذ ُتْعْطَتْسا ام ءَكِمُعنأ نم ٍةّدحاو ٌركُش
 َنوُداعلاو انأ ٌتضرح ولو ءلَجأ «ءاَديِتع اًفراط ًءانثو اًديدج اًدبأ كّركش

 الو اًددع هانرصح ام هفنآو ِهِفِلاس ,.كياعنإ ىدم يِصحُن نأ «كيانأ نم

 أبّتلاو ءِقِطاَّنلا كباتك يف ريخملا تنأو كلذ ىنأ َتاهيَه ءاَذَمَأ هائيصحأ

 قّدص «[*4 :ميهاربإ] «ًاَموُسُح ال هلأ َتَمَعْن اوُدََْت نإَو# :قداّصلا

 نم مهيلع َتلزنأ ام كّلسُرو كّؤايبنأ ْتَمّلِبو .كّؤابنإو مهللا كباتك

 يدهُجب دهشأ يهلإ اي يْنأ ريغ ؛كنيد نم مهبو مهل تعَرشو . كيحو
 يذلا هلل دمحلا :اًئقوُم اًنمؤم لوقأو ,ءيعسُوو يتعاط ْغْلْبَمو ءيّدِجو
 هَداضيف هكلُم يف كيرش هل نكي ملوأ ءاَنوُروَم نوكيف اذلو يختي مل

 ول هناحبس هتاحبسف . عنص اميف ٍةَدِفرُيف لذا نم يلو الو .عدتبا اميف

 دحألا دحاولا هللا ناحبس ءاترطُمَتو اتدسفّل هللا لإ ٌةهلآ امهيف ناك

 اذمح هلل دمحلا .دحأ اًوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل يذلا دمصلا

 ىلع هللا ىلصو «نيلسرملا هئايبنأو «نيبّرقملا هتكئالم ّدمح ٌلِداعي
 . مّلِسو َنيِصِلْخُملا َنيِرِهاَطلا َنِيبْيَطلا هلآو نيئبنلا مّئاخ ٍدمحم ِهِتَرِيِخ

 ا



 هل رخآ ءاعد

 يِنِقشت الو كاؤقتب دب يِنْذِعْسَأو «كارأ ينأك كاشخأ يِنلَعِجا ّمهللا

 ّبحأ ال ىّنح َكِرَدَق يف يل كِراَبو ءَكِئاضَق يف يل رخو ءَكِتيِصْعَمِب
 يف يانغ لعجا مهللا :تلكع اه ةيغاتا الو ترا اه يهعت

 يرصب يف رونلاو يلمع يف صالخإلاو «يبلق يف َنيقيلاو «يسفن
 يرَصَبو يِممَس لَعجاو ءيِحِراَوَجِب يِنَعْنَمو .ينيد يف ة ةريصبلاو
 يبرأمو يرانا هين ة يِنِرَأَو يِنَمْلظ نم ىلع يِنرّصْلاو «ينِم نيئراولا
 يل رِفْغاو يِتَروَع رُثساو يِتَبرك ْفِشُكا مهللا .ينيع كلذب ّرِقأو
 ةجردلا يهلإ اي يل لعجاو «يناهر كفو «يناطيش أَسْخاَو :يتئيطخ

 ينَتلَعَجف ينتقلخ امك دمحلا كل مهللا ىلوألاو ةرخآلا يف ايلُعلا

 ةمحر اًيِوَس اًقلخ يتلَعجف ينتْقلخ امك ٌُدمحلا َكَلو ءاًريصب اًعيمس

 تر... يرطق تلذعف يتارب اسبرتر انش نقلخ وهتك دقو
 يسفن يف ىلإ تنسحأ امب بر ءيتروص َتنسحأف ين :تأشنأ امب
 :يَتيَدَهَف يلع تمعنأ امب بر ءيَتقْفَوَو يّنألك امب - ,ينّتيفاعو
 ينَتيقَسو يتْمَعْطَأ امب ُبَر ,ينئيَطعأ ريخ ّلك نمو يتتيلؤأ امب بر
 يِنسَبْلا امب ٌبَر ؛ينتززعأو ينئنَعأ امب بر .يتيتقأو يتتيتغأ امب ٌبر
 ٍدمحم ىلع لص .يفاكلا كِمْنُص نم يل َترْسِيو .يِفاَصلا كرتِس نم

 ؛ماَيألاو يِلابَّللا ٍنورٌصو ٍروُهُدلا ٍقِئاوَب ىلع يّنِعأو بحل
 0 ينِفكاو «ةَّرِخآلا ِتابْرُكو ايْنَدلا ٍلاوغأ نم يِنجنو

 يفو ءينَقَف ٌرَّذحأ امو .ينفكاف فاخأ ام ّمهللا «ضرألا يف َنوُمِلاَظلا

 يلامو يلهأ يفو ٠ ءينظَفخاف يرّفس يلو (يسرخاف يبدو نسفل
 نيعأ يفو «يِنلْلَدَ يسفن يفو .يل كرابف يِنَتْفَرَر اهتيفوا .ينفلخاف
 الف يِبْوُنُذِبَو ءيِنِمْلَسَف سنإلاو نجلا ٌرش نمو ءيِنْمظَعَف كلا
 الف َكِمَعِنِبو ءينِلَتْبَت الف يلمعيو «ينزُحت الف يِتَرْيِرَسبو «يِنْحَضْفَت

 ا



 بيرق ىلإ ؛ينّلكَت نم ىلإ يهلإ ءيِنْلِكَن الف كريغ ىلإو ءينْبْلْسَت
 تنأو .يل َنيِفِعْصتسِملا ىلإ مأ يِنْمُهَجَتيُف ديعب ىلإ مأ ينطق

 نم ىلع يِناوَهَو «يئِراد دْعِبو يتبرع كيلإ وكشأ ؛يرمأ كيلم امو يبر

 يلع َتْبِضَع نكت مل نإف .كّبضغ يلع لبخُت الف يهلإ :يرثأ هلم
 ُبَر اي َكَلأسأف يل ٌعَسوأ كتّيفاع نأ ريغ كناحبس كاوسب يلابأ الف

 هب ثفشكوأ «ٌتاومسلاو ضرألا هل ثق 0 ريفا أ يذلا كِهْجَو ٍروُنب

 ىلع ينتيمث ال نأ «نيرخآلاو نيلّوألا 1 هب حّلَصو .ٌتاملظلا

 ئضرت ىّتح ىبتعلا كل َبْثُعلا كل « .كطخَس يب لزنت الو «كبضغ

 ٍتيبلاو ؛مارحلا ٍرَعْشَملاو مارحلا ٍدَلبلا ُبر تنأ الإ هلإ ال «كلذ َلبق
 ع انه ند اف اكن ساّئلل هَتْلَعَجو ءَةَكَرَبلا هتلّلحأ يذلا «قيِبعلا

 ىطعأ نم اي ءهِلْضَفب َء اقتل جا مايو هِمْلِحِب ٍبوُنَذلا ميظع

 يثايِغ اي «يتّدْحَو يف يِبِحاَص اي ءيتدِش يف يِتَّذْع اي ءهِمّركب ليزجلا

 ليعامسإو ميهاربإ يئابآ هلإو يهلإ اي ءيِتَمْعِن يف يِبِلَو اَ : يترك يف
 دمحم ٌبرو «ليفارسإو ليئاكيمو ليئاربج برو ّبوقعيو قاحسإو

 ناقرفلاو ٍروبّْزلاو ليجنإلاو ٍةاروّثلا لِزْنُمَو .َنيِبَجَتنملا هلآو نييِبَنلا متاخ

 ينييغت نيح يِفْهك َتنأ ٠ :ميكحلا نآرقلاو سيو هطو شقيه لَو
 كئمحر لولو ءاهبخُرب ضرألا 2 ٌقيضتو ٠ ءاهتعس يف بهاذملا

 نم ُتنكل يايإ كُرْبَس الولو «يتتَرْثع ليقُم ّتنأو ءَنْيكِلاهلا نم ٌتنكل
 ّيايإ كّرصْن الولو «يئادعأ ىلع رصُنلاب يِدْيَوُم ّتنأو ءَنيِحوْضْفملا
 ُهٌراَبِلوأَف ءةعفّرلاو سلا ةَسفن ٌّصخ نَم اي .َنيِبوُلغملا نم ثنكل

 مُهف مهقانعأ ىلع ٍةلََملا َريِن ُكولُملا هل ْتَآَعج نم اَ َنْوُرَبعي هرعب

 َبيغو ءٌروُدَّصلا يفخت امو نيعألا ةتئاخ ُملعَي «َنوفئاخ هتاَوطَس نم

 نم اي ءوه الإ وه فيك ُمّلعي ال نَم اي ءٌُروُهَّدلاَو ٌةَئِمْزألا هب يتأت ام
 ضرألا سبك نم اي ءوه الإ ةملعي ال نم اي ءوه الإ وه ام ُمّلعي ال
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 اذ اَي ءءامسألا ْمّركأ هل نم اي ءِءامّسلاب َءاوهلا ٌدسو ءءاملا ىلع
 دْلَبلا يف فْسوُيل بكّرلا ضِْيَقُم اي ءاَدَبأ ْعِطَقْنَي ال يِذَّلا ٍفوُرعملا
 ىلع ُهَداَر اَي ءاكِلَم ةَّيِدوُبُعلا دعب ُهَلِعاَجَو ءٌبُجلا نم هَجرخُمو ءرْفَقلا
 رْضلا ٌفِشاك اَي «ميِظَك وُهَف ٍنُحلا نم هانيع ثضيْنا نأ دعب ٌبوقعي

 ربك دعب هْنبا حْبذ نع مكاري يدي ُكِسْمُم ايو ءَبوُيأ نع ىَولَبلاو

 هْعَدَي ْملو .ىيحي هل َبَهَوَف اًيِرَكَرِل َباجَتْسا نم اي ِرْمُْع ِءاَنَفو ِهْنِس

 َرْحَبلا َقَلَف نم اي ءتوُحلا نطَب نم َسْنوُي َجّرخأ ْنَم اي ءاَديحَو اًدْرَف
 نم اي «َنيِقَرْغُملا نم هَدوُنُجو ّنوعرف لعجو .مهاجنأف ليئارسإ ينبل
 نم ىلع لَجْعَي مل نم اي .هتمحر ْيَدِي َنيِب ٍِتارْشَبُم حايّرلا ٌلَسرَأ
 ذثو ٍدوُحجلا لوط دعب نم َةَرَحَسلا َدَقلَتسا نم اب هِقْلَخ نم ُهاصع

 اوُبَدكَو ُهودانو ُهوُداَح ذقو ,ُهَريغ َنوُدبعيو ُهَقْرر ّنولكأي هتمعن هتمعن يف اوَدَغ
 اي .كل تافن ال اَمِئاَد اي .ءكَل َدِن ال اًعيِدب اي هللا اي هللا اي ُهْلُسُر

 سفن لك ىلع ٌمئاق وه نم اب .ئتوملا َيبحُم اي هوا ا
 ْمَلَف يِتئيِطَخ ْتَمْظَعَو «يِنْمِرْحَي ْمَلَف يِرْكُش هل َلَق نم اي «ثّبسك امب
 يف يِنَظِفح نم اي ءيِنْرَهْشَي ملف يصاعملا ىلع يِئآرو ٠«ِيِنْحَضِْ
 ئّصحت ال يدنع ِهيِدايأ نم اي .ءيرّبِك يف يِنَقَْرَر نم اي ءْيِرْغِص
 ٍةءاَسإلاب ُةُيْضَراَعو ناسحإلاو ريخلاب يِنَضَراَع نم اي .ئّراجت ال ُهُمَعِنو
 44 ءٍناَئتمالا ٌركُش ٌفرغأ نأ لْبَق نِم ٍناميإلاب يِناَدَه ْنَم اَي ءِناَيْضِعلاَو

 يِنَمَبْشأَف اَمِئاَجَو ءيناَسَكُف اَناَيْرُعَو ءيِناَفَشَت اًضيرم ُهَنوَعَد ْنَم
 .ينرثكف ادذيَحَوَو « يِنْفَرَعَف الهاجَو .يِنْزَعَأف اليل لَو يِناَوْرأف َناَشطَعَو

 هناي ملف اًئِنْغَو (يِنَرَصَنُف اًرِصَتْنِمَو « يِناَنْعَأَ الَقُمَو «يِنْدَرَف اًبئاغو

 لاقأ نم اي ٌركشلاو ُدمحلا كلف «يِناَدَئباف كِلْذ عيِمج نع ُتْكَسْمَأو

 يِنغْلَبو يبونذ َرَفغو يتَروع َرَتَّسَو يتوعد ّباجأو يترك َسْفْنو يِتَرَْع
 ال كجم َمِئاَرَكَو َكتَتِمَو َكَمَعِن ٌدْعَأ ْنإو ءيّوُدع ىلع يِنَرَصَنَو يتجاط
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 يذلا َتْنأو ءَتْمَعَنأ يذلا تلا كن يِذْلا َتْنأ يلوم اَي ءاهيصخأ

 َتْقَزَر ْيِذْلا َتنأ َتلَمْكأ ْيِذْلا َتْنأ «َتلَضُفأ ْيِذْلا َتنأ َتلَمجأ

 يذلا تنأ «تينغأ يذلا تنأ «تيطعأ ْيِذْلا َتْلنأ ءَتْقَق و ْيِذْلا َتْنأ

 َتْنأ «َتْيَدَه ْيِذْلا َتْنأ ءتيفك يذلا تنأ .تيوآ يذلا تنأ .«تينقأ

 ْيِذْلا َتْنَأ ,َتْرْفَغ ْيِذْلا َتْنأ ٌتْرَثَس ْيِذْلا ّتْنأ ءتمصع ْيِذْلا

 َتْنأ ءَتنعأ ْيِذْلا َتنأ , َتْرّزغأ ْيِذْلا َتْنأ َتْنَكَم ْيِذْلا َتْنأ ءَتلَقأ

 ْيِذّلا َتْنأ عت ْرَصَن ْيِذْلا َتْنأ َتْدَيَأ ْيِذْلا َتنأ «َتْدضَع ٍيِذَلا

 :ٌتيَلاعتو َتكَرابَت .ٌتنَركأ ْيِذَّلا َتْنأ ءَتيَقاَع ْيِذَّلا َتْنأ ءَتِيَمَش

 َترَتْغُملا يهلإ اي انأ مث ءاَدَبَأ اًبصاو ركشلا كلو ءاّمئاد دمحلا كلف

 يِذْلا انأ ءُتأطخأ يزل اَنأ «ُتأسأ ْيِذْلا اَنأ ءئل اه :رفغاف يب ؤُنلب

 ان ٌتوَهَس يِذْلا اَنأ ءٌتلفغ يِذْلا ان .ٌتلِهَج يِذْلا اَنأ ءٌتْمَمَه

 يِذْلا انأو ٌتْدَعَو يذل انآ «هتدتعت يِذْلا انأ «ثتْذدَمَتعا يِذْلا

 كِتَمْعِنب ٌتْفَرَتعا يِذْلا نأ ءُتْرَرْقَأ يذلا انأ ءُثتْنكت يذلا انأ .ٌتفلخأ

 ُبونُد هّرضَن ال نم اَي يل اهزِفْغاف يبوُنْلب ُءْوبَأو ءيِدْنِعو َيَلَع

 مهنم اخلاص لمع نم ٌقَفَوَمْلاَو .مهتعاط نع ٌيِنْعلا ّنْهَو «هدابع

 .ُكّتيَصَعَف ينترمأ يهلإ «يدّيسو يهلإ دمحلا كلف ءهتّمحرو هِتنوُعَمِب

 ةَّوف اذ الو ٌُرذتغأف يل ةءارب اذ ال تَحْبَصْأَف َكَيْهَن ٌتْبكَتْراف يِنَتِبَهْنو

 يناَسِلِب ْمأ ْيِرَصَب مأ يِعْمَسِبَأ ءَيآلوَم ا كلبقتسأ ٍءيش يأبف ءٌرِصَتنَأ

 اَي َكُئْيَصَع اهّلكبو .يدنع َكَمَعِن اهَّلُك سيلأ .يلجرب مأ يِدَيِب مأ

 تاهّمألاو ءابآلا ّنِم يِنَرَتَس نم اي َىَلَع ليِبَّسلاو ةّجحلا كلَ َيالوَم

 نأ نيطالسلا َنِمَو «يِنورْبَعُي نأ ٍناوخإلاو ٍرِئاشعلا َنِمَو ءيِنْوُرُجْرَي نأ
 ام 5 ينم هيلع تغلط: ام ىلع «يالوم اي اًوُعَّلَطا وَّلَو ,ينوبقاعُي

 اي كيدَي َنيَب يِهلإ اي اذ انأ اَهَف «ينوُعطَقو ينوُضُمَرَلو ينوُرظنأ
 ٍةَّوَف 7 آلَو ءٌرِذَتْعَأَف ةءارب قد ال ٌريقَح ٌريصح ٌليِلَذ عضاخ .يدّيس
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 اَمَو اًءْوُس لّمعأ مْلَو كف مل لئاق الو اهب جتخاف ةّحح الو 0

 كلذ ىَنََو ٌفيَك يِنْعَفْنَي يلزم ا تدبج ْوَلَو ُدوُحُجلا ىَسَع
 يد َريَغ اًئيقَي ٌتْمِلَعَو تلمع ْدَق دق امب َىَلَع ةدهاش اهلك يجراوجو

 ال يذلا َلْذَعلا ٌمكحلا كنأو ِروُمألا مِئاظع نَع يِلِئاَس كَنأ َكَش

 يهلإ اَي ينْبَذَعُت ْنإف ءِيِبَرْهَم َكِلْدع لك ْنِمَو ءيكِلْهُم َكّلَدَعو روج
 «كمّرَكو ُكِدوُجَو َكِملِحِبَف يّْنَع فغَت ْنإو «ىَلَع َكِتّجُح َدْعَب يبوُنَذِبف

 َتنأ الإ لإ ال «نيِمِلاَظلا َنِم ُتئك ينإ كَناحْبُس َتنأ الإ َهلإ ال

 يْنإ كئاحْبُس َتنأ الإ ةلإ ال «َنيِرِفْغَتسُملا َنِم ُتنك يّنِإ كَئاَحْبُس
 ْنِم ُتْنُك ينإ كئاحْبُس َتنأ الإ هلإ ال ,َنيِدْحَوُملا َنِم ثنك

 الإ هلإ ال َنيِلِجَولا َنِم تنك ينإ كَناحْبُس َتنأ لإ هلإ ال .نيفئاخلا

 ين كَناَحْبُس َتنأ الإ لإ ال ّنِيِجاَّرلا َّنِم تنك ين كَئاحَبُس َتنأ

 ؛َنيِلْلَهُملا َنِم تنك يّنِإ كئاحْبُس تنأ الإ ةلإ ال َنيِيِغاَرلا ّنِم ُتْنك

 َتنأ الإ هلإ ال ؛َنيِلِئاَسلا نِم تنك ينِإ كئاحْبُس َتنأ الإ لإ ال

 تنك ينِإ كئاحْبُس تنأ الإ ةلإ ال | َنيِحْبَسُملا َنِم تنك يّنِإ كَئاحْبُس

 ءنيلّوألا يئابآ برو يبَر كئاحْبَس َتنأ الإ ةلإ ال َنْيِربكُملا َنِم

 يِراَرْقِإو ءاَدَحَوُم كركذل ئِصالخإو ءاَدَحَمُم كيلع يئانُن اذه هللا

 اًهِغوْبسو اَهِتَرْنَكل اهصحأ مل يْنأ اًرقم تنك ْنِإو ءاَدَدَعَم كبئالآب
 ْذْنُم اَهَعَم هب يِنُدَهَعَتَت َلَّزَن مل ام ءثداح ىلإ اَهمْداَقَتَو اَمرْهاظَتو
 ٌدِضلا ٍفْشَكو رْفَفلا َنِم ءانغإلا َنِم رْمُعلا ٍلَّوأ ْنِم « يَِناََبَو يَِْفَلَح
 ةمالّسلاو نذدبلا يف ةيفاعلاو بْركلا جيرفتو رْسعلا عْفَدَو رسِئلا بِيبْسَتو

 َنِم َنيِملاعلا عيِمَج َكِتَمعن ٍركِذ ٍرْذَق ىلع يِنَدَفَر ولو .نيّدلا يف
 َتيلاعتو َتسّدَّقت ءكلذ ىلع مه الو ُتْردق ام ءنيرخآلاو َنيِلَوألا

 الو .كؤانن ْغلْبُي لَو كُءالآ ىّصحُت ال .ميحر ميظع ميرك بر نم

 .كتمعن انيلع ْمِمَتأو دمحم لآو دمحم ىلع لص .كؤامغت ىّفاكت
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 ٌبِبحَت 6-0 ْمهللا «تنأ الإ هلإ ال كناحبس .كِتعاطب انذعشسأو

 يِنْغَنو ملا يَفَْتَو ةوُركَمْلا ُتِيْعَتَو ةلوحلا فِشكَتَو ٌئطْضُملا

 كَنوُد سيو «ٌريبكلا ُنْيِعَتَو ءَريِغَّصلا ُمَحْرَتَو ءريسكلا ُرْبْجَتَو «ريقفلا
 ٍلّبَكُملا َقِلطُم ا ٌريبكلا ْىِلَعلا َتْنَأَو 2010 ءريهظ

 نم اي «ريجتسملا فئاخلا ةّمصع اي ريغّصلا ٍلْفطلا َقِزاَر اي ءريسألا

 يف ينطعأو ءدمحم لآو دمحم ىلع لص .ريزو الو هل كيرش ال

 0 نم كِدابع ْنِم اًدحأ َتلنأو تيطعأ ام َلَّضفأ «ةّيِشعلا هذه

 ةَوعَّدو ءاهفشكت ةَبْركو ءاهفرصت ٍةَيِلَبو ءاَمددِحَت ءآلآو ءاَهيِلوُت

 ءٌريبخ ُءاشت امب فيطل َكّنِإ ءاهذّمَعتت ةئّئبسو ءاهلبقتت ةئَسحو ءاّهعمست

 نم عّرسأو ءِيِعُد نَم ُبَّرقأ كْنإ مهللا .ٌريدق ٍءيش لك ىلعو

 اَي ءلِيس نَم ٌعَمْسأو ,.ىطغأ نَم ٌعَسوأو ءىَفَع نم ُمّركأو ءَباجأ
 كاوس الو لوؤسم كلثمك سيل ءامُهَميِحَرَو ةّرخآلاَو اَيْنُّدلا نْمحَر

 كيلإ ٌتْعِزْفَو : يِنَتِبجَتَف كب ْتَقَْوَو . ينتبَجأف كَتوَعَد :لوثاب

 هلآ ىلعو «كّيبنو كلوسرو َكِدبع دمحم ىلع ّلَصف ّمهللا ءيِبَتيمَكَ
 انْبْتُكاو ءكءاطع انيّنَمَو ءكءاَمْعَت انل ْمّمتو .نيعمجأ نيرِهاطلا َنيِبِيَطلا
 اي ٌمهللا «نيملاعلا بر اي نيمآ نيمآ َنِنِركاَذ كِئالآلو «نيركاش كل

 ةَياَغ اي ٌرْفَغَف َرِفْغتْساَو ءَرَتَسف يِصعو َرَهَقَف ّردقو ءَرَدَقَف َكَلَم نم
 ِءيش لكب طاحأ ْنَم اَ ء َنيِحارلا ِلَمَع ىَهَتْنُمَو «َنِئِبِغاَرلا َنيِبِلاَطلا

 كيلإ ٌهَجَوتن وتن ان مهللا املس ةمحرو َةَقَأَ نيليقتسملا م َعِسَوَو ءاملع

 كاست كّيبن ٍدمحمب اهّتْمَظعو اهتْئَّرش يتلا ٠ ل هذه يف
 هب ٌتمعنأ يذلا ِرِنُملا جارُسلا ءريذنلا رِيِشَبلا ءكِقلَخ نم كِتَرِيخَو

 لآو دمحم ىلع لصف ّمهْللا ةديملاعللا ةمحبر: هيلع «نيملسملا ىلع

 هلآ ىلعو هيلع لصف ْميظع اي َكْنِم كلذل ّلهأ ٌدّيحم امك ءدمحم

 كيلإف ءاّنع ُكِوُفَعِ اندَّمَفتو «نيعمجأ َنْيِرِهاَطلا َنيِبْيَطلا َنيِبَجَتْنُملا
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 يَا هذه يف ّمِهّللا انل َلَعَجاَق .ِتاغّللا ٍفوُنٌصِب ٌتاوصألا ٍتْجع
 ءاهرْشْنَت نك حو 4 يمت روأذ كباع نيب انس ريخ لك نم اص

 مهللا .نيمحاّرلا ّمحرأ اي ءُهطُسْبَت فزرو اهلجت ِةَيِف ةَيفاعو اهُلزنُت ةَك ربو
 انلعجت الو «َنِيمناغ َنِيِرْوُربَم َنيِحِلْفَم َنْيِججْنم تفقولا اذه يف 9

 .َكِلضف نم ُهُلُمَوت ام انمرْخَت الو .كِتمحر نم انلْخُت الو نيطناقلا نم

 َكِئاَطع نم ُُلُمَوُن ام لضفل الو َنيِموُرْحَم كِتمحر نم اًنْلعجت الو
 ف اَي ءَنيِدوُرْطَم كباب نم الو ءَنْيِبِئاَخ انّدُرَت الو .نِيِطِناَ

 َنيْمآ مارحلا كِتيَبلو ءَنيِنِقوُم انلَبقأ َكيلإ َنيِمَرَكألا ْمَرْكأَو َنِْدَوْجَألا
 0 اَنَع فغاو انجح اَنل لمكأو ءاتكسانم ىَلَع اعف :ئِيِدِصاَ

 يف اًنطعأف َمهْللا وو فارتعالا ٍَلِذ يهف اًنيديأ كيلإ اَنْدَدَم ْدَقَف

 الو ,كاوِس ال فاك الف 7-5 ام انفكاو ءَكاَنْلْأَس ام ةّيِشعلا هذه

 انل ٌبجوأ ّمهللا ءريخلا لهأ نم تلا يكلا انل ضْن َكُؤاَضِ
 انَيوُنُذ انَل ْرِفْغاَو ءِرْسِيلا ماَوَمَو ِرْخّذلا ٌمِيِرَكو رجألا ميظع كدوجب

 َكَتَمْحَرَو َكَتْفَأَر اَنَع فرضَت لَو . َنْيكِلاَهلا انكِلْهَت آلَو : َنِيِعَمِجَأ

 هّئيطغأَف كلأَس ْنَمِم ٍتقولا اذه يف اَلَعِحا َمهَللا . َنيِمِحاَّرْلا مَحرأ اي

 اهّلك هبوُنُذ نم كيلإ َلَّصتَتو ؛هتْلبَقف كيلإ َباَتَو .ةتذزف َكَركَشو
 ءانْمِصْعاَو اَنْدُدَسَو ائْقْفوو ّمهللا ؛ماركإلاو ٍلالجلا اذ اي ءهل ل

 ال نَم اي ءمِحْرْئْسا نم ّمَحْرَأ ايو ءَلِيُس نّم ٌريخ اي اَنَعُْرَضَت لّبقاو
 يف َرَقَتْسا اَم الو ٍنوِيْعلا ظخل آلو ءِنوُقُجلا 0 هيلع لَفخي

 ذق كلذ لك الأ «بوُلُقلا ٌتارَمْضُم هيلع ْتَوْطْنا ام الو ءِنوُنْكَملا
 َنْؤملاظلا لقي اًمع ٌتيلاعتو فلنا هيلع هعَنوو"4 .كُمْلِع ةاصحأ

 نإو «نهيف ْنَمَو َنْوضَرَألاو ٌعبسلا ُتاوْمَسلا كل حبست ءاًريبك اوُلُع
 اذ اي ءَّدَجلا ُرْلُعو ٌدْجملاو ٌدمحلا كلَ ,كِدمحب ُْحَبَس جبسم ل ِءيش نم

 ا



 ُداَوجلا َتْنَأَو «ماسجلا يِداَبألاو ؛ماعنإلاو ٍلضفلاو ؛ماركإلاو ٍلالجلا
 ينِفاعَو «لالحلا َكِقْرر نم يلع عسذأ َمهللا « ميِحَّرلا  فوُؤَولا ميركلا

 ْركْمَت ال ّمُهّللا ءرائلا َنِم يِتبَقَر قّتغأو يفوخ نِمآو «ينيدو يِنَدِب يف
 َعمسأ اي سنإلاو ْنجلا ٍةَفَسَف رش يّنَع ْءَرْذاَو يِنْجِرْدَتْسَت الو يب

 َمَحْرَأ ايو ء«َنيبِساَحلا عَّرْسُأ ايو .َنيِرِظاَنلا َرَصِبأ ايو ءَنيِعِماَسلا

 ٍةداَّسلا دمحم لآو ٍدمحم ىلع لَص هَنْئِمِجاَرلا َمَحْرَأ اَيو َنيِمحاَرلا
 . نئمايملا

 كيرش ال كّدحو تنأ الإ هلإ ال ءراّنلا نم ىيبَقَر َكاَكَف كلأسأ
 اي ْبَر اي ٌريدق ٍءيش لك ىلع َتنأو ٌُدمحلا كلو ُكْلُملا كل .كل
 :ملطمو هيحصو هلآ ىلعو دمحم اندْيَت ىلع هللا ىلصو بز

 ب #6

 ضن



 (')ةعيرألا بهاذملا ىلع ماكحألا صيخلت لودج

 روفلا ىلع ضرف | ىلع ضرفا روفلا ىلع ضرف | روفلا ىلع ضرف

 يخارتلا

 )١( يندملا ياضم دومحم نمحرلا دبع خيشلا ةمالعلا هيقفلا ةليضفل «رامثلا فطق» رظنا .



 ةعبرألا بهاذملا ىلع ماكحألا صيخلت لودج عبات

 سابع نبا نع يقهيبلا هاور ام هللا امهمحر دمحأو يعفاشلا مامإلا ةجحو )١(
 ىلع دجسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر» :لاق امهنع هللا يضر
 يبأ دنع كلذ توبث مدع يل رهظي يذلاو .””/8 عومجملا .«دوسألا رجحلا
 .ملعأ هللاو ؛هللا امهمحر كلامو ةفينح

 الل



 ةعبرألا بهاذملا ىلع ماكحألا صيخلت لودج عبات

 | _ةلبانحلا | _ةيعفاشلا | _ةيكلاملا | _فانحألا | 1 _مكحلا
 ةئس ةئس * نال ىف

 ىلإفارصنأالا

 ةالص دعب فقروملا

 ةرشابم رصعلاو رهظلا

 .قلطم حيحص ثيدح وهو .يئاطلا رخص نب ةورع ثيدح ةلبانحلا ةجح )١١(

 ملسو هيلع هللا ئلَص هلعفل لاوزلا نم لخدي تقولا نأ :روهمجلا ةجحو

 .(مككسانم ىنع اوذخأتل» : هلوق عم كلذل ديقملا
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 ةعبرألا بهاذملا ىلع ماكحألا صيخلت لودج عبات

 رجفلا نم ةنس

 اذج رافسإلا ىلإ

 هللا ىلص ىبنلا نأ» :امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح كلامو ةفينح ىبأ ةجح )١(
 ةجحو . مسج ثيدح وهو .«سمشلا عولط دعب اومري نأ مهرمأ ملسو هيلع

 عفد ليجعت ةلأسم يف هريغو اهنع هللا يضر ةملس مأ ثيدح دمحأو يعفاشلا

 . 8١/48 عومجملا .ها .ىنم ىلإ ةفلدزم نم ةفعضلا
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 ةعب 0 بهاذملا ىلع 0 صا ل ودج عبات

 لا لبق ءطولا

 لوألا

 2 ةفاسم نود ام |يذو ةكم وهانود ام وه

 م ممارس ارسا ىو يق
 | | هلهأ ىلإ عجر اذإ | ةكم نم جرخ اذإإ جحلا نم غرف اذإ 6

 ةكم يف ناك ولو | يذهلا نع زجاعلل
 تامولعملا مايألا
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 ةعبرألا بهاذملا ىلع ماكحألا صيخلت لودج عبات

 ةنوميم ثيدحو «مرْحُملا حاكن نع يهنلا هيف يذلا ثيدحلا روهمجلا ةجح )١(
 لخدو «لالح وهو اهجوزت ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ» :اهنع هللا يضر

 .«لالح وهو اهب
 هيلع هللا ىلص ىيبنلا نأ» :امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح ةفينح يبأ ةجحو

 ينغملا نم ًاصخلم ىهتنا .«مرُخُم وهو اهنع هللا يضر ةنوميمب جوزت ملسو
 .817/7 ةمادق نبال
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 ارو

 سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 1 ل ل ةمدقم
 0111111 ريخلا رئاشب

 90 ا امهلضفو ةرمعلاو جحلا يف بيغرتلا

 ا .. هفرشو جاحلا لئاضف
 ١1 يس يعم هلبق ام مدهي هجح جاحلا نأ :لوألا
 5 يي ري دهاجم جاحلا نأ : يناثلا

 0001 هللا دفو نم جاحلا نأ :ثلاثلا
 ا يي مل ةوعدلا باجم جاحلا نأ :عبارلا
 117 ا يسم هللا ليبس يف هتقفن جاحلا نأ :سماخلا
 ٠ ١1 م ل يمل فلأ فلأ نيعبرأب همهرد جاحلا نآس اعبلا

 11 يس ةفولخم هتقفن جاحلا نأ :عباسلا
 00 ا ناعم جاحلا نأ :نماثلا
 اذ" تيس سس ل م عفاش جاحلا نأ :عساتلا
 ١0 ل مح . هل روفغم جاحلا نأ :رشاعلا
 ١1 م هل رفغتسي نملو هل رفغي جاحلا نأ :رشع يداحلا
 ١/7 يو و م يم حبل ةكئالملا هب هللا يهابي جاحلا نأ :رشع يناثلا

 10 ا ل .. ةنجلا لهأ نم جاحلا نأ :نشغ قلاثلا

 1 ا ا سم ةدوهشملا عفانملا

 زل 22 ل ةحبارلا ةراجتلا
 8*1 جحلا ةيعورشم خيرات
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 ةحفصلا عوضوملا

 ال يي ل ةبوتلا

 7 1 7 0 7 7 2 ز 7 ز >7 ز 2 2 2ز> 2 ز 2 22 2 1 رفسلاو ةحايسلا

 نا يل يي يي يي .. ملسملا سفن يف قوشلا لماع ةيمنت

 0 0 1012021232زذزذزذزذزدز زيدي بي ةيهلإلا ماكحألل ناعذإلاب لقعلا زجع تابثإ

 نم يفخلا ىلإ ةداهشلا ملاع يف رهاظلاب لاقتنالاو ربدتلاو ركفتلا

 مب سس سس سس ةيمأسلا يئاعملا نم يفخلاو بيغلا ملاع

 01 ٠ ا ا طيخملا نم درجتلا

 000 نامألاو مالسلا ىنعمو مارحإلا تاعونمم

 اا 1 1 1 1 ز 2 ز ز ضيوفتلاو ميلستلا ىنعمو مارحإلا تاعونمم

 0 تيبلاب فاوطلا

 7787 ا مالتسالا

 0 00020212 -7ب7ببد دوسألا رجحلا ليبقت
 11 ا عابطضالا

 1 ا م يعسلا

 0000 0001010103030321212 1-1-1-1 ةفرعب فوفقولا

 ا 1 1 1 1 1 10 1 12 1212 2ز2ز >2 ز ز 2 2 ز 2 2ز2ز2ز2ز2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 تارمجلا يمر

 لا ل جحلا ةسردم يف قالخألا جهنم

 2 ل جحلا رارسأ نم

 10 ا يي م مارحلا هللا تيب جح ىلإ رفسلا بادآ

 فك م (تيقاوملا) ةلهألا نع كنولأسي

 680 يل ا مرحم ريغ تاقيملاب رم نم مكح

 1 1 1 ز ز ز ز 2 ز 2 ز مالسولل سماخلا نكرلا جحلا

 931 ا م بوضعملا ةلأسم يف مهم ليصفت

 1 7 يل مارحإلا عاونأ

 5 2 مارحإلا يف طارتشالا

 11 يل جحلا بوجو طورش

 11 ا يي جحلا ناكرأ
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 و56 نه و بج نو نمو ن6 6-6-5 656 6 جو جب نه 0 6566-56-66 32110101110101010110101101110101000010100101101011011000010111006121211 للذتلاو عوشخلا نم

 ١م 2 36 0656 6 ج5 جو دج ن نإ نإ نو 6.66 06 ج:0: © ج 5 ن4 06-56

 1 ا مل . فاوطلا طورش

 1111 1 1 1 ز ]1  زززز ز ز]ز] ز]ز] ز] ز ز] ز ز ةفرع نم ةضافإلا

 222213131531131 قيرشتلا مايأ

 لُكوملا نع يمرلا بيترت ةيفيكو يمرلا يف ةلاكولا مكح

 و نو نم ان يف نش نه هه ق5 نج ج وج نه كن هن ن4 ت0 هه جمس هج

 نم هنن 6 5-6446 2 ل نا 6 ل و م هج ع ل نك نا نسج 0

 نو نوي ن تاو 66 06 6 جب جب 6 نو ن6. 6.6.0 جب ب 6.3 065

 اذا

 م

 م6

84 

 ١7 210100101111 ةيعفاشلا بهذم

 «<١ 111011011100013 ك5 ةيفنحلا بهذم



 ةحفصلا عوضوملا

 ا يي ا يل لاوزلا لبق يمرلا مكح
 0 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ةيفنحلا بهذم

 ١7 ه0 هوو هموم هموم همم همم هم مم ةفم ع هم ووو جم هه فم هوم هه هموم هدوم همم مو مم ةموموم هوم مو مومو هوو مومو هموم هم همم ممم ةممو ممم هموم 0 0و هو 04404 ل ةلئانحلا هذم

 0 لاوزلا لبق ىنم نم رفنلا مكح
 0 يي كسانملا لمع ةيقبو ةكم ىلإ ةضافإلا
 ١1 ب يم جحلا يف ةالصلا

 ١71 قم هم ممم وم همم ممم هم ممم ةق وم همم هوو وو ووو وو ووو هوو م ووو هو مو مو هموم هموم هم مم همم همم هموم همم مم همم هوو مم هدو هم ومو هوو وم هوم وو و ووو ووو ةيكلاملا بهذم

 117 ا ةلداككلا هيهذم

 ١ يي .. فانحألا بهذم
 11 م ةضافإلا ةليل تافرع ضرأ يف ءاشعلاو برغملا ةالص ءادأ مكح

 1017 و يل فاشل نق ا ةرح اول :عاقذلا

 ١55 بسسس ةيكلاملا دنع مدي ربجت ىتلا جحلا تابجاو نع ةديفم ةصالخ

 181 ا اة الا يل

 1081م ا ا ا

 1001 يي ا ل ا

 000 00 ل ا

 1 راو هيبنت

 1111 ا ا يال جحلا كسانم.'ل وح

 اذ 1 12 2 12 ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز2 2 ز ز 2 ز 2 ز> ز >2 >7 ز2ز ز ز> ]ز]ز ]| .. ةرمعلا ئلإ جحلا خسف

 1 اي يي ب ةكمب ِى دهلا حبذ

 ١1/111 م ا و ارقلا متخ بابحتسا
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 ةحفصلا عوضوملا

 0000000 0000010بببت ا عادولا فاوط
 11/017 ع ا ع ةرمعلا يف ةكم لهأ تاقيمو ةرمعلا
 ال1 ل د سي ملا ميركلا نآرقلا يف مارحلا دجسملا
 ١ ا ا حام ةمركملا ةكم
 1 ا يا تيبلاب فاوطلا لضف
 ١1 يس فاوطلا يفو بازيملا تحت ءاعدلا لضف

 1601 .س. رجحلا مالتسا دنع

 ١1 ل . رجحلا ىذاح املك ريبكتلا
 اذن يون م ا يل يناميلا نكرلا مالتسا دنع لاقي ام
 م ا يل نييناميلا نينكرلا نيب لاقي ان
 714 ا ا ل بازيملا ةاذاحم دنع لاقي ام

 51 ا ا ... هلضفو مزتلملا

 0 010123231212121 1ببد تيبلا' ىلإ رظنلا لضف
 5 هبابحتساو تيبلا لوخد لضف

 1 ل م ةبعكلا لوخد بادآ
 "11 يي مارحلا تيبلا صئاصخ
 1 ا ةكم ءامسأ
 11 ل ا مارحلا دجسملا صئاصخ مهأ
 م٠ .تيسسسم ةروئملا ةنيدملا ىوس دالبلا نم اهريغ ىلع ةمركملا ةكم لضف
 ا يي ل يل ةمركملا ةكم لئاضف
 0 م عم . ةمركملا ةكم ميرحت ببس
 7 ةمركملا ةكمب اهنع ىهنملا تاقوألا ىف ةالصلا زاوج

 1 ةمركملا ةكمب ةالصلا ةفعاضم
 ا يي ل ل ةذلضلاب ًاضاخ نسل هفيعضفتلا
 0 ا مزمز ءام

 100117 ا ع مزمز ءام لضف



 ةحفصلا عوضوملا

 1 م ذآ راجتسملا دنع ءاعدلا لضف

 0 1 ليعامسإ رجح

 1 م ميهاربإ ماقم

 1010 م هلئاضفو دوسألا رجحلا صئاصخ

 00 كلذ بابحتساو تيبلا ىف ةالصلا لضف

 00 ]1 1]ذ1ذ1ذ1ذ1ذ]ذ] يناميلا نكرلا مالتسا لضف
 101 ا ا ديحوتلاو ناميإلا راد

 0 ل ةرايزلا هضادآ

 1 .. ةفرع موي ءاعد

 0 ا ةفرع موي رخآ ءاعد

 0 ا ل يل ةفرع ةليل ىف ءاعدلا

 1212“]““ 00202020202025 كلان رعب ف رد لا ةنغدأ
 1 ا ا ل ةفرع موي يف هنع هللا يضر نيسحلا ءاعد

 1011 ل هل رخاآ ءاعد

 137 سس ةعيرألا بهاذملا ىلع ماكحألا صيخلت لودج

 2 سرهفلا
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 هقدن ىلا نا ك1 د كدر


